รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
ตามที่ สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ กาหนดระเบี ยบว่ าด้ วยการป้ องกั นการมี ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ลงวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕61 ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้ องกั นการมี ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558
(2) ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้ องกั นการมี ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนของ
เจ้าหน้าที่ และผลประโยชน์ของทางราชการ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลู กจ้ างชั่ วคราว
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับบัญชาหรือกากับดูแล
ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกากับดูแล
ข้อ 5 ให้ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 6 ให้ผู้บังคับ บัญ ชาทุ กระดั บ มี ห น้ าที่ ค วบคุ ม ดู แลให้ เจ้ าหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้
โดยเคร่งครัด
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ข้อ 8 เจ้า หน้ าที่ ต้องไม่ อาศั ย โ อกาสในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รับ หรื อ เรี ย กรั บ หรื อ ยอมรั บ
ผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกานัลหรื อจ่ ายผลประโยชน์
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดั บ ต าแหน่ ง หรื อ ความดี
ความชอบพิเศษ
ข้อ 10 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติ มิ ต รหรื อพวกพ้ องให้ ไ ด้ รับ
การบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งงานใด ๆ ในสานักงานสถิติแห่งชาติ หรือสานักงานสถิติจังหวัด
ข้อ ๑1 ห้ามเจ้าหน้าที่นาทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ข้อ ๑2 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทาการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ
ข้อ ๑3 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ ต นหรื อพวกพ้ อง
หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก
ข้อ ๑4 ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใด ๆ อั นเป็ นการเบี ย ดบั งผลประโยชน์ ที่ เป็ นตั ว เงิ นหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา

-2ข้อ ๑5 ห้ามเจ้าหน้าที่หัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชา ในการจั ด หา
ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๑6 ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุ คลากรในการปฏิ บั ติ หน้ าที่
ราชการ ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เป็นกรรมการ โดยมีผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ
ข้อ ๑7 ให้ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผลการปฏิ บั ติ งาน โดยวิ เคราะห์ ความเสี่ ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่ว ยงาน พร้ อมข้อเสนอแนะต่ อคณะกรรมการควบคุ ม และป้ องกั นการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ าสานั กงาน
สถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี
ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนของบุ ค ลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีอานาจหน้าที่ติดตามสอดส่ องการใช้ บั งคั บ และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบนี้
ทุกๆ ๖ เดือน
ข้อ ๑9 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับ รองความเป็ นผู้ มี ส่ว นได้ เสี ย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบ ดังนี้
(๑) ผู้อานวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานั กงานสถิติ แห่ งชาติ และ
สถิติจังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอานาจแต่ งตั้ งคณะกรรมการ หรื อคณะท างานว่ าเจ้ าหน้ าที่
ผู้ จ ะต้ องปฏิบัติห น้ าที่ใ นเรื่ องนั้น ๆ ไม่เป็ น ผู้ มี ส่ว นได้ เสี ย หรื อมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ผู้ มี ส่ว นได้ เ สี ย หรื อ มี
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับ รองตนเองในเบื้ องต้ นก่ อนยื่ นต่ อผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
ตามลาดับชั้นต่อไป
ในกรณี ที่ศู นย์ / กอง กลุ่ ม ขึ้นตรงผู้ อานวยการสานั กงานสถิติ แห่ งชาติ และ
สานั กงานสถิติจังหวั ด ประสงค์จ ะเสนอชื่ อ รองผู้ อานวยการสานั ก งานสถิติ แ ห่ งชาติ ผู้ ต รวจราชการกรม
ผู้อานวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติ แห่ งชาติ หรื อสถิติ จั งหวั ด เพื่ อแต่ งตั้ งให้ เป็ น
คณะกรรมการ/คณะทางาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และสานั กงานสถิติ
จังหวัด จัดส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและดาเนินการตาม (๓) ต่อไป
(๒) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรั บ รองเจ้ าหน้ าที่ ที่ จั ด ซื้ อ
จัดจ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรื อผู้ เข้าประกวดราคาทุ กรายในแต่ ละเรื่ องที่ ต้ องด าเนิ นการ โดยยื่ น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อเลขานุการกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้นั้นรั บ รองตนเองในเบื้ องต้ น ก่ อนยื่ น
ต่อผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ
ในกรณีของผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ต รวจสอบและ
รับรองต่อผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อานวยการกลุ่ ม บริ ห ารพั สดุ รั บ รองตนเองในเบื้ องต้ น
ก่อนยื่นต่อเลขานุการกรม
(๓) ให้ผู้มีห น้าที่ เสนอค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ หรื อคณะท างาน ในภารกิ จ ที่
เกี่ ย วข้องกับ การบริห ารทรัพยากรบุค คล ด้ านกฎหมาย และ ด้ านการพั สดุ มี ห น้ าที่ เสนอแบบฟอร์ ม การ
ตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกอบการสั่งแต่งตั้งด้วย
ข้อ 20 เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑9 แล้ ว ให้ ผู้มี ห น้ าที่ เสนอค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรื อ
คณะทางาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ ต่ อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป

-3ข้อ ๒1 ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรื อ
โดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินจานวนที่คณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติกาหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี และให้
จัดส่งแบบรายงานไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ งานต่ อคณะกรรมการควบคุ ม
ป้ องกั นการมีผลประโยชน์ทับ ซ้อนของบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ า
สานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป
ข้อ ๒2 ให้ผู้พบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบนี้ แจ้ งเบาะแสได้ ที่ www.nso.go.th /
ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ โดยระบุชื่อนามสกุล และสั งกั ดของบุ คคลที่ ฝ่าฝื นระเบี ยบ วั น เวลา สถานที่ พฤติ การณ์ ที่
กระทา รวมทั้งระบุพยานบุค คลถ้ามี โ ดยจะระบุ ชื่อผู้ แจ้ งหรื อไม่ ก็ไ ด้
ข้อ ๒3 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนิ นการ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี
ข้อ ๒4 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่า ฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระท า
ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดาเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย
ข้อ ๒5 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทานั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุ จริ ต และประพฤติ มิ ชอบ
ในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายอื่ นให้ ผู้บั งคั บบั ญชารายงานผู้ บั งคั บบั ญชา
เหนือขึ้นไปตามลาดับเพื่อรายงานผู้อานวยการสานักงานสถิติ แห่ งชาติ แจ้ งให้ หน่ วยงานที่ มี อานาจหน้ าที่ ในเรื่ องนั้ น
พิจารณาดาเนินการต่อไป
จากระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนของบุ ค ลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑7 กาหนดให้ ผู้อานวยการกลุ่ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ค วามเสี่ยงเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนของหน่ ว ยงาน พร้ อมข้อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนของบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุ กปี และข้อ 20
ได้กาหนดให้เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑9 แล้ ว ให้ ผู้มี ห น้ าที่ เสนอค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรื อคณะท างาน
จั ด ส่ ง แบบตรวจสอบและรั บ รองไปยัง กลุ่ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม เพื่ อ รวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ ต่ อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบี ย บว่ าด้ ว ยการป้ องกั นการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุค ลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการ พ.ศ. ๒๕62 เพื่ อควบคุ ม และป้ องกั น การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง
เดือนมีนาคม 2562 ตามที่กลุ่มบริหารพัสดุ แ ละสานั ก งานสถิ ต ิ จ ั ง หวั ด รายงานมา โดยจ าแนกเป็ น เรื่ อง
การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผ.ท. ๒ และ แบบ ผ.ท. ๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ ผ.ท. ๔ และ แบบ ผ.ท. ๕) ดั งมี
รายละเอียด ดังนี้

-4การรายงาน เรื่อง การจั ดซื้ อจั ดจ้าง
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ลงวันที.่ ..........
ส่วนกลาง
1

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ามันเครื่อง เปลี่ยน

2 ต.ค. 61

ไส้กรองอากาศ ตรวจเช็คสายพานไทมิ่ง ตรวจเช็คระบบส่งก้าลัง

ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

ตรวจเช็คช่วงล่าง แตร ไฟแสงสว่าง และสลับยาง ของรถยนต์

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

2.นายรวมยศ คล่องบัญชี

พนักงานขับรถยนต์

3.นายน้าโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

ทะเบียน ฮพ-9094 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0112060200-12939-0702-0017/55
2

จัดซือแบตเตอรี่รถยนต์ ส้าหรับใช้งานกับรถยนต์ยี่หอ้ โตโยต้า

2 ต.ค. 61

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

2 ต.ค. 61

กองสถิตสิ งั คม

1.นางวิสณี พูลทรัพย์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

2.นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

3.นางสาวพรรชน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

หมายเลขทะเบียน ฮว-1193 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 ดังนี
- แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid ขนาด 12V 85Ah ยี่หอ้
GS/GT195
3

จ้างพิมพ์รายงานการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร ไตรมาส

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน พ.ศ.2561 จ้านวน 450 เล่ม

4

จ้างซ่อมเครื่อง Printer และเครื่องส้ารองไฟ จ้านวน 2 เครื่อง

3 ต.ค. 61

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มบริหารพัสดุ

นางสาวศิริพร ประสานสันติ

นักวิชาการพัสดุช้านาญการ

3 ต.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

1.นางสาวบัวเรียน แสงคร้าม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

2.นางสาวสุภญ
ิ ญา ค้ามั่น

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

3.นางสาววรรณนิศา รอดโอ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

1.นายพลากร ดวงเกตุ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

2.นางวีรวรรณ สาระชู

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

3.นายอภิเดช แก่นนาค

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

1.นางสาวอมรศรี ประทุม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

จ้านวน 2 เครื่อง ดังนี

2.นางสาวนารีรัตน์ ณ นุวงศ์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

1.จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG

3.นางสาวงามทิพย์ ค้ากลัด

เจ้าพนักงานสถิตช้านาญงาน

1.เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12061000-10003-0942-0016/54
2.เครื่องส้ารองไฟ (UPS) ยี่หอ้ SOCOMEC รุ่น EGYS-L520
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ NSO-0949-0009/43
5

จ้างพิมพ์รายงานตัวชีวัด ITU โครงการส้ารวจ ICT ครัวเรือน 2561

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ไตรมาส 1) จ้านวน 200 เล่ม

6

จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND

4 ต.ค. 61

กองสถิตพิ ยากรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ

จ้านวน 2 เครื่ออง ดังนี
- หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-05-12061000-9997-09420010/54
- หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-05-12061000-9997-09420011/54
7

จ้างซ่อมเครื่อง Printer และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รวม

รุ่น CLP-770ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-07-1206100010061-0943-0001/54
2.จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ ACER
รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-07-120610009773-0938-0004/54

5 ต.ค. 61

กองสถิตสิ าธารณมติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

-5ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ลงวันที.่ ..........
ส่วนกลาง
8

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จ้านวน 2 เครื่อง ดังนี

1.นายชัยพร กวยานนท์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

1.จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG

2.นายนิตชิ ล ตันสกุล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

รุ่น CLP-680ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-12061000-

3.นางนิภาพร เอกพัฒน์

พนักงานบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางธัญสินี ทิมศรี

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางวิสณี พูลทรัพย์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

2.นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

3.นางสาวพรรชน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

5 ต.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

14809-0943-0005/57
2.จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-1206100013516-0942-0009/56
9

10

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG

5 ต.ค. 61

กองสถิตพิ ยากรณ์

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-05-12061000-

กลุ่มงานวิเคราะห์และ

10157-0942-0080/54

พยากรณ์สถิตเิ ชิงสังคม

จ้างพิมพ์รายงานการส้ารวจความสุขคนท้างาน (ในองค์กร)

8 ต.ค. 61

กองสถิตสิ งั คม

พ.ศ.2561 (ฉบับ Pocket Book) จ้านวน 500 เล่ม

11

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ส้าเนา ยี่หอ้ RICOH

10 ต.ค. 61

ส้านักงานเลขานุการกรม กลุ
สารบรรณ
ผู้ต่มรวจรั
บพัสดุ

นายธีรเดช ธรรมโกศล

นายช่างพิมพ์ช้านาญงาน

10 ต.ค. 61

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายศักดิส์ ทิ ธิ์ โรคน้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

กองสถิตพิ ยากรณ์

2.นางสาวบุบผา สิงห์สามารถ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ

3.นายด้ารงศักดิ์ ศรีไพบูลย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน

ส้านักงานเลขานุการกรม กลุ
่มนิตกิ าร
คณะกรรมการตรวจรั
บพัสดุ

1.นางสาวภูษณิศา วังชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน

2.นางสาวอังค์ณสิ า บุญกลิ่น

พนักงานบริหารทั่วไป

1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการพิเศษ

2.นายบดินทร์ อึง่ ทอง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

3.นายภัทร อ้านวยวิบลู ย์ผล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

นางสาวพันน์ชยา วัฒนศรีกนั ย์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

รุ่น DD4450 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206010014649-0916-0001/57
12

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จ้านวน 2 เครื่อง ดังนี
- เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ 1105-02-12061000-9992-0942-0005/54

และการสื่อสาร
กลุ่มวิจัยและพัฒนา

- เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

12 ต.ค. 61

ครุภณ
ั ฑ์ 1105-05-12061000-9287-0942-0002/53
13

จ้างติดตัง Gin Phone กับหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข

11 ต.ค. 61

02-141-7289 ณ กลุ่มนิตกิ าร ส้านักงานเลขานุการกรม
14

จ้างพิมพ์ซองบรรจุแบบสอบถามขยายข้าง โครงการส้ารวจภาวะ

11 ต.ค. 61

15

จ้างย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan จ้านวน 3 จุด

กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กลุ่มสถิตริ ายได้รายจ่าย

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 จ้านวน 6,000 ชุด

16 ต.ค. 61

กองบริหารจัดเก็บ

กับเลขหมาย 02-141-7479, 02-141-7480, 02-143-

ข้อมูลสถิติ

8129 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพืนที่ 3

ผู้ตรวจรับพัสดุ

-6ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ลงวันที.่ ..........
ส่วนกลาง
16

จ้างซ่อมไมโครโฟน ยี่หอ้ TOA รุ่น WM5320 จ้านวน 4 ชุด ดังนี
1.หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12060300-9456-1049-

กองนโยบายและวิชาการ ผู้ตรวจรับพัสดุ
สถิติ

0001/53

กลุ่มพัฒนาทรัพยากร

2.หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12060300-9457-1049-

บุคคล

17 ต.ค. 61

นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงคาร

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

0002/53
3.หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12060300-9458-10490003/53
4.หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12060300-9459-10490004/53
17

จ้างซ่อมเครื่อง Printer และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รวมจ้านวน

กองนโยบายและวิชาการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงคาร

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

2 เครื่อง ดังนี

สถิติ

2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนีย์ รามัญจิตต์

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

- เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น CLP-770ND หมายเลข

กลุ่มพัฒนาทรัพยากร

3.นางสาวญมณ ประเสริฐพุม่

พนักงานบริหารทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12061000-12831-0943-0001/55

บุคคล

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

2.นายฐิตวิ ฒ
ั น์ รัตนา

พนักงานขับรถยนต์

3.นายน้าโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายจักรพงษ์ ค้าพันธ์

และการสื่อสาร

2. นางศศิธร มากธันญา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ
พินัเกศษ
วิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

3. นายกฤษณะ อัฒจักร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

4. นายณัฏฐ์ เงาศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

5. นายสุนทร เวโรจน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

นางสาวจิระนันท์ พันธรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

17 ต.ค. 61

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ LENOVO รุ่น Think Centre
M700 Tower หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206100018612-0938-0276/59
18

จ้างตรวจเช็คความเร็ว รถยนต์วงิ่ เกิน 100 กม. ขึนไป เครื่องยนต์

18 ต.ค. 61

มีเสียงดังและสะท้าน,เช็คระบบคลัชท์ เนื่องจากคลัชท์แข็ง,ตรวจเช็ค

ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

ระยะ, เช็ครีโมทกุญแจเปิด-ปิด ไม่ท้างาน ของรถยนต์ ยี่หอ้ โตโยต้า
หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-01-12060200-13458-0702-0007/56
19

จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ขอ้ มูล

24 ต.ค. 61

คอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 2 เดือน (1 พ.ย. 61 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61)

20

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre

24 ต.ค. 61

กองสถิตพิ ยากรณ์

25 ต.ค. 61

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

25 ต.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

นายนิตชิ ล ตันสกุล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

IV4070 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-05-12060100-146240906-0001/57
21

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองอากาศ ของรถยนต์สว่ นกลาง ยี่หอ้ นิสสัน
หมายเลขทะเบียน ฮท-6723 กรุงเทพมหานคร
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12060200-9493-0702
-0.075471698

22

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ ACER
รุ่น M490G หมายเลขครุภรั ฑ์ 1105-03-12061000-98660938-0097/54

กลุ่มสถิตกิ ารเกษตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

-7ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ลงวันที.่ ..........
ส่วนกลาง
23

จ้างซ่อมเครื่อง Printer และ เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟ (UPS)
รวมจ้านวน 3 เครื่อง ดังนี
- เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

30 ต.ค. 61

ครุภณ
ั ฑ์ 1105-04-12061000-10023-0942-0036/54
- เครื่อง Printer ยี่หอ้ HP Laserjet P3005 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

2.นางจินตนา ปั้นอ้านวยทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

3.นางสาวทิวารัตน์ เขื่อนแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระบบสถิติ
19 ต.ค. 61

1105-06-12061000-6284-0942-0033/51
- เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟ (UPS) ยี่หอ้ APC รุ่น BR500CI

กองบริหารจัดการ
กองบริหารจัดเก็บข้อมูล
สถิติ

21 พ.ย. 61

RS 500VA หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ สบส-0949-010-04/54
24

จ้างซ่อมเครื่อง Printer และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

ปฏิบตั กิ าร
31 ต.ค. 61

รวมจ้านวน 2 เครื่อง ดังนี
- เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

กองสถิตพิ ยากรณ์

ครุภณ
ั ฑ์ 1105-05-12061000-10029-0942-0042/54

กลุ่มบริการและเผยแพร่

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ Dell รุ่น Optiplex 980

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวศิริพร แก้วโชติชว่ งกูล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.นางสาวพันทิวา ศรีอทุ ยั

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั กิ าร

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-02-12061000-10492-0938-

และการสื่อสาร

3.นายศุพล ตังศุภจรูญนุกลู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั กิ าร

0228/54

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสิริรัตน์ จั่นงิ ว

และการสื่อสาร

2.นายศักดิส์ ทิ ธิ์ โรคน้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ
พินัเกศษ
วิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

3.นายฉัฐวัสส์ ปุษปาคม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

1.นางสาวสุภญ
ิ ญา ค้ามั่ น

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

กลุ่มสถิตเิ ทคโนโลยี

2.นางสาววรรณนิศา รอดโอ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

สารสนเทศและการ

3.นางสาวพรชนก บุญจีน

พนักงานบริหารทั่วไป

ข้อมูลสถิติ

จัดเก็บข้อมูล
25

เช่าชุดโปรแกรมการน้าเสนอข้อมูลสถิตเิ พือ่ เสนอผู้บริหาร

7 พ.ย. 61

(คณะรัฐมนตรี)

26

จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่ส้าคัญ การมีอปุ กรณ์รับชมรายการ

8 พ.ย. 61

โทรทัศน์ในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) จ้านวน 300 เล่ม

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สื่อสาร
27

จ้างพิมพ์รายงานการส้ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

9 พ.ย. 61

การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) จ้านวน 350 เล่ม

28

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

1.นางสาวบัวเรียน แสงคร้าม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

กลุ่มสถิตธิ รุ กิจการค้า

2.นางสาวสุภญ
ิ ญา ค้ามั่ น

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

และบริการ

3.นางสาววรรณนิศา รอดโอ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายสัมฤทธิ์ อินทศร

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จ้านวน 3 เครื่อง ดังนี
- เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

13 พ.ย. 61

ครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12061000-10008-0942-0021/54

และการสื่อสาร

อาวุโส

กลุ่มบริการและสนับสนุน

ระบบคอมพิวเตอร์
- เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

3 ธ.ค. 61

ครุภณ
ั ฑ์ 1105-02-12061000-9999-0942-0012/54

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.นางสาวกาญจนา ก้าลังหาญ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

3.นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

และการสื่อสาร
กลุ่มเตรียมข้อมูล

- เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-12061000-10038-0942-0051/54

14 พ.ย. 61

กองสถิตสิ งั คม
กลุ่มสถิตแิ รงงาน

-8ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ลงวันที.่ ..........
ส่วนกลาง
29

จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น CLP-620ND

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายกฤษณะ อัฒจักร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-02-12061000-10142-0943-

และการสื่อสาร

2.นางยุพนิ แสงทอง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

0005/54

กลุ่มพัฒนาระบบเครื่อง

3.นางสาวณัชชาวีย์ เจริญวรนุวฒ
ั น์

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

กลุ่มช่วยอ้านวยการ

2.นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสนั ต์

พนักงานขับรถยนต์

3.นายน้าโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

กลุ่มช่วยอ้านวยการ

2.นายสิรศักดิ์ ชูกลิ่น

พนักงานขับรถยนต์

3.นายน้าโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุครีม กันไชย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภัทร อ้านวยพิบลู ย์ผล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภัทร อ้านวยพิบลู ย์ผล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวบัวเรียน แสงคร้าม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

กลุ่มสถิตธิ รุ กิจการค้า

2.นางสาวสุภญ
ิ ญา ค้ามั่ น

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

และบริการ

3.นางสาววรรณนิศา รอดโอ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

กลุ่มช่วยอ้านวยการ

2.นายวิทยา เขมะชิต

พนักงานขับรถยนต์

3.นายน้าโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

1.นางสาวสมใจ มูลสาร

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

กลุ่มสถิตธิ รุ กิจการค้า

2.นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

และบริการ

3.นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

นางสาวสุกานต์ กลั่นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน

14 พ.ย. 61

คอมพิวเตอร์ฯ
30

จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่หอ้ HP รุ่น Officejet Pro

16 พ.ย. 61

ซือยางรถยนต์ จ้านวน 4 เส้น ส้าหรับใช้งานกับรถยนต์ ยี่หอ้ นิสสัน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

กลุ่มสถิตแิ รงงาน

8600 Plus หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ สสก-0944-006-03/57
31

กองสถิตสิ งั คม

16 พ.ย. 61

(รถตูน้ ั่ง 4 ตอน) ทะเบียน ฮจ-2201 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 110501-12060200-5732-0702-0001/50
32

จ้างซ่อมรถยนต์สว่ นกลาง ยี่หอ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน

20 พ.ย. 61

ศจ-6005 หมายเลขครุภรั ฑ์ 1105-01-12060200-01770702-0002/48
33

จ้างเปิด Port Lan จ้านวน 1 จุด ณ กลุ่มบริการและเผยแพร่

20 พ.ย. 61

ข้อมูลสถิติ กองสถิตพิ ยากรณ์

กองสถิตพิ ยากรณ์
กลุ่มบริการและเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ

34

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre

20 พ.ย. 61

IV4070 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-12060100-14627-

กองสถิตสิ งั คม
กลุ่มสถิตริ ายได้รายจ่าย

0906-0004/57
35

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Canon รุ่น IR3245 หมายเลข

21 พ.ย. 61

ครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-12060100-9292-0906-0005/53
36

จ้างพิมพ์รายงานการส้ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

กลุ่มสถิตริ ายได้รายจ่าย
22 พ.ย. 61

การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 1 ) จ้านวน 350 เล่ม

37

จ้างซ่อมรถยนต์สว่ นกลาง ยี่หอ้ NISSAN (ตูน้ ั่ง 4 ตอน) หมายเลข

กองสถิตสิ งั คม

4 ธ.ค. 61

ทะเบียน ฮท-6723 กทม. หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

12060200-9493-0702-0004/53
38

จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส้ารวจยอดขายรายไตรมาส

6 ธ.ค. 61

พ.ศ.2561 จ้านวน 60,000 แบบ

39

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre
IV4070 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-04-12060100-146280906-0005/57

7 ธ.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

กองบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

-9ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ลงวันที.่ ..........
ส่วนกลาง
40

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ ACER

13 ธ.ค. 61

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิลาวัลย์ รุ่งเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้ช้าานาญการ
นาญการ

14 ธ.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

รุ่น M4620G หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-08-1206100013668-0938-0158/56
41

42

จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส้ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

กลุ่มสถิตธิ รุ กิจการค้า

2.นางสาววรรณนิศา รอดโอ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

จ้านวน 48,000 เล่ม

และบริการ

3.นางสาวเกวลิน จันพลงาม

พนักงานบริหารทั่วไป

1. นส.อังคณา แย้มอุบล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

กลุ่มงานวิเคราะห์และ

2. นส.นิตยา ปะอินทร์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

พยากรณ์สถิตเิ ชิง

3. นส.อังสนา เพชรศักดิว์ งศ์

นักวิชการสถิตชิ ้านาญการ

1.นางยุพนิ แสงทอง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

2.นายธงชัย บุปผากัณฑ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

จ้างพิมพ์รายงานตัวชีวัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 ธ.ค. 61

พ.ศ. 2560 จ้านวน 700 เล่ม

กองสถิตพิ ยากรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เศรษฐกิจ
43

จ้างเกีย่ วกับระบบสื่อสาร ดังนี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศท.

๑๗ ธ.ค. ๖๑

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๒๒ พ.ย. ๖๑

กลุ่มพัฒนาระบบเครื่อง ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.Config เครื่องโทรศัพท์ จ้านวน 1 เลขหมาย 02-141-7338
- กลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศท.
2.เปิด Port Lan จ้านวน 1 จุด

คอมพิวเตอร์
กองบริหารจัดเก็บข้อมูล
สถิติ

- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพืนที่ 3 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

๑๓ พ.ย. ๖๑

กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพืนที่ 3 ผู้ตรวจรับพัสดุ

3.นางสาวพันน์ชยา วัฒนศรีกนั ย์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

25 ธ.ค. 61

กองสถิตสิ งั คม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภัทร อ้านวยพิบลู ย์ผล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

2.นางวิสณี พูลทรัพย์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

3.นางสาวพรรชน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

3.เปิด Port Lan จ้านวน 1 จุด
44

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น

กลุ่มสถิตแิ รงงาน

M4030ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-1206100018751-0942-0054/59
45

จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปรายงานการส้ารวจภาวะการท้างานของ

27 ธ.ค. 61

ประชากร ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561

กองสถิตสิ งั คม
กลุ่มสถิตแิ รงงาน

จ้านวน 450 เล่ม
46

จ้างพิมพ์แผ่นพับโครงการส้ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

27 ธ.ค. 61

จ้านวน 15,000 แผ่น

47

จ้างพิมพ์ซองสีน้าตาลขยายข้างส้าหรับใช้ในโครงการส้ารวจ

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

1.นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

กลุ่มสถิตธิ รุ กิจการค้า

2.นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

และบริการ

3.นางสาวลินดา ศุมานนท์

พนักงานบริหารทั่วไป

1. นส.วรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาน

กลุ่มสถิตเิ ทคโนโลยี

2. นส.สุภญ
ิ ญา ค้ามั่ น

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

ประกอบการ พ.ศ. 2562 จ้านวน 2,000 ซอง

สารสนเทศและ

3. นส.พรชนก บุญจีน

พนักงานบริหารทั่วไป

28 ธ.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

การสื่อสาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

-10ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ลงวันที.่ ..........
ส่วนกลาง
48

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จ้านวน 2 เครื่อง ดังนี
- เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ม.ค. 62

ครุภณ
ั ฑ์ 1105-02-12061000-9994-0942-0007/54

- เครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

จัดซือแบตเตอรี่ ส้าหรับใช้งานกับรถยนต์ ทะเบียน ฮจ-2201 ยี่หอ้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.นายวิเชียร ใหม่แก้ว
2.นายวิเชียร ใหม่แก้ว

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ช้ช้าานาญงาน
นาญงาน

๑๙ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

3.นายวัฒนา เอีย่ มอรุณไทย

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

8 ม.ค. 62

ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

2.นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสนั ต์

พนักงานขับรถยนต์

3.นายรวมยศ คล่องบัญชี

พนักงานขับรถยนต์

0702-0001/50
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ามันเครื่อง

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
อาวุ
อาวุโโสส

สนับสนุนระบบคอมฯ

NISSAN หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12060200-5732-

50

1.นายสัมฤทธิ์ อินทศร

กลุ่มบริการและ

ครุภณ
ั ฑ์ 1105-02-12061000-10156-0942-0079/54
49

และการสื่อสาร

8 ม.ค. 62

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

11 ม.ค. 62

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

17 ม.ค. 62

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

17 ม.ค. 62

1. นส.ดวงสมร วัฒนศฤงคาร

นักทรัพยากรบุคคช้านาญการ

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12060400-9436-0512-

กองนโยบายและวิชาการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สถิติ

2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนีย์ รามัญจิตต์

นักทรัพยากรบุคคช้านาญการ

0003/53

กลุม่ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. นส.วรวรรณ เสียงลือชา

พนักงานบริหารทั่วไป

23 ม.ค. 62

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มบริหารพัสดุ

นางสาวสุฑาธิษธ์ สุรัตนศิลป์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบตั งิ าน

28 ม.ค. 62

กองสถิตพิ ยากรณ์

เปลี่ยนไส้กรองอากาศ และตรวจเช็คระยะ ของรถยนต์ ยี่หอ้ โตโยต้า
ทะเบียน ฮว-1193 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206020017733-0702-0002/59
51

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง ไส้กรองน้ามันเครื่อง ไส้กรองอากาศ
และตรวจเช็ค ล้อหน้า ใช้ความเร็วล้อหน้าสะบัด ของรถยนต์อซี ซู ุ
ทะเบียน ชย-2713 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-120602005733-0702-0002/50

52

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ามันเครื่อง เปลี่ยน
ไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ ยี่หอ้ โตโยต้า ทะเบียน ฮย-2321
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206020014613-0702-0001/57

53

54

จ้างซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่หอ้ GYGAR รุ่น G258

จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10002-0942-0015/54

55

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จ้านวน 2 เครื่อง

1.นส.อังคณา แย้มอุบล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

กลุ่มงานวิเคราะห์และ

2.นส.นิตยา ปะอินทร์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

พยากรณ์สถิตเิ ชิง

3. นายณรงค์ฤทธิ์ สุทธิสมุทร์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

นางสาวสุครีม กันไชย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เศรษฐกิจ
56

จ้างเปิด Port Lan จ้านวน 7 จุด และย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan
จ้านวน 7 เลขหมาย

5 ก.พ. 62

กองสถิตพิ ยากรณ์
กลุ่มบริการและเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

-11ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ลงวันที.่ ..........
ส่วนกลาง
57

จ้างพิมพ์แผ่นพับครัวเรือนท้าการเกษตรกับการใช้เทคโนโลยี

13 ก.พ. 62

สารสนเทศและการสื่อสารโครงการส้ารวจการเปลี่ยนแปลงทาง

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิตชิ ล ตันสกุล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

กลุ่มสถิตกิ ารเกษตร

การเกษตร พ.ศ. 2561 จ้านวน 300 แผ่น
58

จ้างซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้าหรือปะเก็น (ปั๊มน้ารั่ว), เปลี่ยนใบยางปัดน้าฝน

21 ก.พ. 62

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ

21 ก.พ. 62

กองสถิตสิ งั คม

1. นายอภิชาติ ธัญญาหาร

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

2. นายเสมา วิมุกตะลพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ใบปัดไม่สะอาด) , เปลี่ยนน้ายาล้างกระจก, เปลี่ยนน้ายาหม้อน้า
แกลลอน, เปลี่ยนประเก็นท่อน้าเลียงเทอร์โบ,เปลี่ยนโอริงวาล์ว,
เปลี่ยนวาล์วน้า, เปลี่ยนโอริงก๊อกถ่ายหม้อน้า ของรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ฮย-2321 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-01-12060200-14613-0702-0001/57
59

จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่อง Printer
รวมจ้านวน 4 เครื่อง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กลุ่มสถิตสิ ขุ ภาพและ
ภาวะทางสังคม
กองบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

ปฏิบตั กิ าร

กลุ่มประสานสถสิตดิ า้ น
ภารกิจ
ส้านักงานเลขานุการกรม

3. นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

หัวหน้าอาคารสถานที่

1. สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ

2. นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสนั ต์

พนักงานขับรถยนต์

3. นายน้าโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มช่วยอ้านวยการ
60

จ้างซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนไดชาร์ท (รหัส 01), เปลี่ยนฟิวส์

21 ก.พ. 62

15 แอมป์, เปลี่ยนใบปัดน้าฝนหน้า, เปลี่ยนสายพานเครื่อง,

ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

เปลี่ยนใบปัดน้าฝนหลัง, เปลี่ยนลูกรอกสายพาน, เปลี่ยนไดชาร์จ
(รหัส 23100VW20C) ของรถยนต์ยี่หอ้ นิสสัน หมายเลข
ทะเบียน ฮจ-2201 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-120602005732-0702-0001/50
61

จัดซือเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ส้าหรับใช้งานกับรถยนต์

22 ก.พ. 62

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ

22 ก.พ. 62

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ

22 ก.พ. 62

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ

ยี่หอ้ นิสสัน ทะเบียน ฮท-6724 หมายเลขคุภณ
ั ฑ์ 1105-011206020 จ้านวน 1 ลูก

62

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ามันเครื่อง
ตรวจเช็คเปลี่ยนไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน
ฮพ-9094 ยี่หอ้ โคตโยต้า หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-01-12060200-12939-0702-0017/55

63

จ้างตรวจเช็คระบบแอร์ (แอร์ไม่เย็น), ตรวจเช็คประตูหลังขวา
เปิดไม่ได้ของรถยนต์ยี่หอ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ศจ-6008
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-0176-0702-0001/48

-12ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ลงวันที.่ ..........
ส่วนกลาง
64

1. กล่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สลก.

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มยุทธศาสตร์และ

จ้างเปิดPort Lan จ้านวน 1 จุด

แผนงาน

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศย.

ศูนย์สารสนเทศ

จ้างย้าย Fax เบอร์ 02-143-8118 , เปิด Port Lan

ยุทธศาสตร์ภาครัฐ

จ้านวน 1 จุด , ย้ายโทรศัพท์ เบอร์ 02-143-1347 ให้โทรภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เท่านัน และท้าให้แป็นระบบ Voice/Data

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

3. ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

จ้างเปิด Port Lan จ้านวน 1 จุด

กองสถิตสิ งั คม

4. กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิตดิ า้ นสังคม กองสถิตสิ งั คม

กลุ่มวางแผนและพัฒนา

จ้างย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan จ้านวน 1 จุด และ

สถิตดิ า้ นสังคม

จ้างด้าเนินการเกีย่ วกับระบบสื่อสาร

27 ก.พ. 62

นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์หอม

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ท้าให้โทรสายนอกและโทรสายในได้
65

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง , ตรวจเช็คเติมน้ามัน เกียร์และ

7 มี.ค. 62

ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอ้านวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ

7 มี.ค. 62

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

นางสาวพรพิมล วุฒบิ ญ
ุ ญะ

พนักงานบริหารทั่วไป

นางสาวอัจฉรา ตันหนึ่ง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

นางสาวสุมิตรา น้อยฉาย

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

นางวิสณี พูลทรัพย์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

เฟืองท้าย , เปลี่ยนไส้กรองอากาศ, เปลี่ยนไส้กรองน้ามันเครื่อง
ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮค-4248 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-01-12060200-3553-0702-0006/49
66

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ รุ่น MP3352SP

ผู้ตรวจรับพัสดุ

กลุ่มสถิตอิ ตุ สาหกรรม

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-12060100-134550906-0007/56
67

68

69

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-04-12060100-16177-0906-

กองนโยบายและวิชาการ ผู้ตรวจรับพัสดุ
สถิติ

0012/57

กลุ่มระเบียบวิธสี ถิติ

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ รุ่น MP 3053SP

7 มี.ค. 62

หมายเลขครุภรั ฑ์ 1105-06-12060100-12925-0906-

กองบริหารจัดเก็บข้อมูล ผู้ตรวจรับพัสดุ
สถิติ

0001/45

กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพืนที่ 1

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Toshiba รุ่น e-studio 305

จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่หอ้ HP Laserjet P3005
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-12061000-6265-0942-

14 มี.ค. 62

15 มี.ค. 62

กองสถิตสิ งั คม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

กลุ่มสถิตแิ รงงาน

0014/51

รวม 69 โครงการ

รวม 144 ราย

-13การรายงาน เรื่อง การจั ดซื้ อจั ดจ้าง
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเอกสุนทร บุรณนัฏ

พนักงานสถิติ

1

จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2

จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช

๑๘ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

3

จัดซือหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อชาร์ป รุ่น MX 561 AT
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-18233-09060019/59 จ้านวน 1 กล่อง

๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

4

จัดจ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 4451
กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060200-134470702-0003/56

๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

5

จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 15 รายการ

๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีค้า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

6

จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TASkalfa 3500i
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-12957-09060011/55

๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

7

จัดซือหมึกเครื่องพิมพ์ส้าเนา ยี่ห้อ ดูโปร INK - DC14 (600 cc.)
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-14336-09160007/56 จ้านวน 3 กล่อง

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสาธิต จันศรี

พนักงานสถิติ

8

จัดซือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนทีต่ กเป็นตัวอย่าง โครงการ
ส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

๑๒ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีค้า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

9

จัดซือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ้านวน 30 รีม

๔ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีค้า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

10

จัดซือหมึกเครื่องพิมพ์ส้าเนา Duplo DC-14 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-64-12060100-14336-0916-0007/56 จ้านวน
1 กล่อง

๔ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

11

จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 6 รายการ

๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีค้า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

12

จัดซือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TK 6309
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-12957-09060011/55 จ้านวน 1 กล่อง

๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

13

จัดซือหมึกเครื่องปรินเตอร์ ยี่ห้อ HP LaserJet รุ่น Q2612A
(HP 12A) จ้านวน 1 กล่อง

๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

14

จัดจ้างเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 4451 กาญจนบุรี
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060200-13447-07020003/56

๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเอกสุนทร บุรณนัฏ

พนักงานสถิติ

15

จัดซือหมึกเครื่องปรินเตอร์ จ้านวน 2 รายการ ดังนี
- หมึกเครื่องปรินเตอร์ ยี่ห้อ Epson M2410DN รุ่น S050587
จ้านวน 1 กล่อง
- หมึกเครื่องปรินเตอร์ ยี่ห้อ Samsung M4030ND รุ่น
MLT-D201S จ้านวน 1 กล่อง

๓๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

16

จัดซือวัสดุเพือ่ ใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับ
พืนที่ 76 จังหวัด

๒๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีค้า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

-14ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวตั ร มาเจริญ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

17

จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 778 จันทบุรี

18

จัดซือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยะมหาราช

๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรชัย ลิมปนะปรีชาวงษ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

19

จัดจ้างท้าของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการส้ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวงศกร สว่างเนตร

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

20

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2562

๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ
2.นางสาวปรมาภรณ์ แสงศิริโรจน์
3.นายวรชัย ลิมปนะปรีชาวงษ์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

21

จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช

๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

22

จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม)

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายณัฐวุฒิ อานามนารถ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

23

จัดซือหมึกเครื่องพิมพ์เคียวเซร่า รุ่น TK 479

๑๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

24

จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 778 จันทบุรี

๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายณัฐวุฒิ อานามนารถ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

25

จัดจ้างท้าของสมนาคุณ (กระเป๋าสะพายหนัง PVC) ให้ครัวเรือน
ตัวอย่างของโครงการ สศส.62 จ้านวน 672 ใบ

๒๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวบงกช ถาวรโชติ
2.นายทศพล สิงห์โตอาจ
3.นายชาญณรงค์ บ้าเพ็ญกิจ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

26

อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต จ้านวน 11 เลขหมาย

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
2.ว่าทีเ่ รือตรีวชั ระ ทองมา
3.นายอภิรักษ์ ชินอมรเลิศ

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

27

จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคารสถานที่

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
2.ว่าทีเ่ รือตรีวชั ระ ทองมา
3.นายสมจิตต์ โพธิ์ชัยสาร

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

28

จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม)

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
2.นายอภิรักษ์ ชินอมรเลิศ
3.นายชัยมงคล โตอุทัย

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

29

จัดซือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

30

จัดซือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

31

จัดซือของสมนาคุณส้าหรับมอบให้กบั ครัวเรือนตัวอย่าง

๑๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
2.นายอภิรักษ์ ชินอมรเลิศ
3.นายชัยมงคล โตอุทัย

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

32

จัดซือพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

33

จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

๒๕ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

-15ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

34

จัดจ้างล้างท้าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รุ่นตังแขวน จ้านวน
7 เครื่อง

๗ ม.ค. ๖๒

35

จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช

36

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
2.นายชัยมงคล โตอุทัย
3.ว่าทีเ่ รือตรีวชั ระ ทองมา

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด งานพิธถี วายพานพุม่ ดอกไม้สดเนื่องในวัน
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันที่ 2 มี.ค. 62

๑ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

37

จัดซือของสมนาคุณ

๑๓ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางอัญชลี ธนากูรเมธา
2.ว่าทีเ่ รือตรีวชั ระ ทองมา
3.นายชัยมงคล โตอุทัย

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

38

จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด งานพิธถี วายพานพุม่ ดอกไม้สดเนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มี.ค. 62

๑๕ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

39

จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันทีร่ ะลึกพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มี.ค. 62

๒๘ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

40

จ้างท้าป้ายไวนิล

๒๘ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางอัญชลี ธนากูรเมธา
2.ว่าทีเ่ รือตรีวชั ระ ทองมา
3.นายสมจิตต์ โพธิ์ชัยสาร

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

41

จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางอัญชลี ธนากูรเมธา
2.ว่าทีเ่ รือตรีวชั ระ ทองมา
3.นายสมจิตต์ โพธิ์ชัยสาร

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

42

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

๗ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

43

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

๗ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

44

จัดซือวัสดุหมึกพิมพ์

๑๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

45

จัดซือกระเป๋า

๑๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางจิระภา วิวฒ
ั นวานิช
2.นายอุทัย ศรีสุยิ่ง
3.นางสาวชไมพร อ่้าดอนกลอย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ

46

ตรวจรับจ้างเหมาขับรถ

๒๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา

1.นางพัชรี งาเจือ
2.นายบดินทร์ อับดุลสลาม

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

47

ตรวจรับจ้างเหมาแม่บ้าน

๒๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา

นางพัชรี งาเจือ

พนักงานสถิติ

48

ซือน้ามันเชือเพลิง

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา

นางสาวมณีรัตน์ เจริญรูป

เจ้าหน้าทีส่ ถิติ

49

ซือวัสดุส้านักงาน

๑๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอัมพร กตัญญู

พนักงานสถิติ

50

ซือของสมนาคุณครัวเรือน

๑๓ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอัมพร กตัญญู

พนักงานสถิติ

51

จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

52

จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยะมหาราช

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

-16ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

53

จัดจ้างท้าตรายางส้านักงานฯ

ส่วนภูมิภาค
๒๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครปฐม

54

จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 11 รายการ

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

55

อนุมตั เิ ช่าอาคารส้านักงานฯ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสิทธิพร ศรนุวตั ร

พนักงานสถิติ

56

จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงานฯ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

57

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมบัติ สะพลอย
2.นายวัฒนา มังกรแสงแก้ว
3.นายประสิทธิพร ศรนุวตั ร

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

58

จัดซือกระบอกน้าร้อนหรือเย็น จ้านวน 702 ใบ

๙ ม.ค. ๖๒

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

59

ขอเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ
2.นางสาวพัชรินทร์ เอีย่ มแจ้ง
3.นางปภารัต อยู่ผ่องภา

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

60

จ้างท้าของช้าร่วย

๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ
2.นายวิทยา สุวณ
ั ณกีฎะ
3.นางสาววันเพ็ญ นุ่มคลาย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

61

จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับ
ความพึงพอใจต่อสถานการณ์ยาเสพติด จ้านวน 3500 แผ่น

๒๐ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

62

จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-1112060100-18251-0904-0044/59

๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิทยา สุวณ
ั ณกีฎะ

พนักงานสถิติ

63

จ้างเหมาจัดท้าเอกสารรายงานผลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัด
นนทบุรี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4 เดือน ต.ค. ถึง
ธ.ค. 2561)

๑ ก.พ. ๖๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวพัชรินทร์ เอีย่ มแจ้ง

พนักงานสถิติ

64

ซือของสมนาคุณ

๑๓ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ
2.นางสาวชนกนันท์ ทวนทอง
3.นางภัทราภรณ์ สุกใส

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

65

จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี

๑๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

66

จัดจ้างซ่อมบ้ารุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ
Unimaster หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12-12060100121751-0904-0001/55

๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

67

จัดจ้างซ่อมบ้ารุงและเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 110512-12060200-6675-0702-0001/51

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

68

จัดจ้างซ่อมบ้ารุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa 3010i หมายเลขครุภัณฑ์ 110512-12060100-18097-0906-0009/59

๖ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

69

จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี

๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครปฐม

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

นายประสิทธิพร ศรนุวตั ร

-17ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

70

จ้างท้าของสมนาคุณ

ส่วนภูมิภาค
๑๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี

71

จัดจ้างพ่นชื่อกระทรวงฯ บนรถยนต์ประจ้าส้านักงานฯ

72

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

๒๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศิวกร อุตอามาตย์

พนักงานสถิติ

จัดซือวัสดุโครงการแปลงแผนฯ

๑ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววรรณภา ทามี

พนักงานสถิติ

73

จัดซือวัสดุโครงการส้ารวจความคิดเห็นการจัดงาน "ท่องเทีย่ ว
ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ครังที่ 10
ประจ้าปี 2562

๖ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกุสุมากรณ์ พรหมจักร

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

74

จัดจ้างท้าพวงมาลา

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

75

จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

76

จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

77

จัดจ้างซ่อมประตูกระจกบานสวิง จ้านวน 1 รายการ

๗ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปัญญา สอนอ่อง

พนักงานสถิติ

78

จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ใช้ในงานพิธถี วายราชสักการะ
วันพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช และพิธวี นั ยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

79

จัดซือวัสดุส้านักงาน

๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

80

จ้างซ่อมเครื่องปรินเตอร์

๑๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปัญญา สอนอ่อง

พนักงานสถิติ

81

จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด

๑๓ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

82

จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

83

จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

84

จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
หมายเลขทะเบียน กน 5546 พระนครศรีอยุธยา

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

85

อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
จ้านวน 8 เลขหมาย

๘ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ
2.นางอภิญญา ฉิมบรรเทิง
3.นางสาววัชรี พิชัย

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

86

จัดซือของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2562

๒๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ
2.นางอภิญญา ฉิมบรรเทิง
3.นางสาววัชรี พิชัย

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

87

ซือพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์

๓ ธ.ค. ๖๑

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

88

จัดซือผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASK-3010i
จ้านวน 1 หลอด

๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

89

จัดซือผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX IV3060 จ้านวน 1 หลอด ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

-18ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

90

จัดซือผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร EPSON รุ่น M 2410
จ้านวน 1 หลอด

91

จัดซือผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG รุ่น M4030ND

๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

92

จัดซือผงหมึกเครื่องแฟกซ์เอกสาร Fuji Xerox รุ่น M265z
จ้านวน 1 หลอด

๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

93

จัดซือน้ามันเชือเพลิง และหล่อลื่นรถยนต์ราชการ

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

94

อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 9 เลขหมาย

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

95

จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในพิธวี างพวงมาลาถวายสักการะพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

96

จัดจ้างท้าพวงมาลา เพือ่ ใช้ในพิธวี างพวงมาลาถวายสักการะ
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

97

จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๘ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเรืองกิตต์ รุ่งราษี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

98

จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

99

จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

100 จัดซือแก้วเก็บความเย็น ขนาด 30 ออนซ์ จ้านวน 648 ใบ

๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอรุณ สีแดง
2.นางสาวอัจฉรา ชูคนั หอม
3.นางสาวกัญญพัชร พุม่ พวง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ

101 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 6 รายการ

๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคนั หอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

102 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 2 รายการ ดังนี
- หมึกพิมพ์ Samsung MLT-D201L จ้านวน 1 กล่อง
- หมึกพิมพ์ Epson L360 จ้านวน 8 ขวด

๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคนั หอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

103 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 7 รายการ

๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคนั หอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

104 จัดซือผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-479 จ้านวน 1 กล่อง

๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคนั หอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

105 จัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ประจ้าส้านักงานฯ หมายเลขทะเบียน
กง 2609 เพชรบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-69-120602009490-0702-0002/53

๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคนั หอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

106 จัดจ้างล้าง/ตรวจเช็ค เครื่องปรับอากาศส้านักงานฯ จ้านวน 3 เครื่อง
ดังนี
- หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-3549-09040016/49
- หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-3550-09040017/49
- หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-13891-09040023/56

๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคนั หอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

-19ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคนั หอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

108 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561
จ้านวน 200 เล่ม

๑๓ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวอัจฉรา ชูคนั หอม
2.นางสาวชวนพิศ เสือคาบแก้ว
3.นางสาวเอมอร เจียมตน

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

109 จัดซือน้ามันดีเซล

๑๕ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคนั หอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

110 ซือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง

๑๕ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคนั หอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

111 จ้างท้าของสมนาคุณโครงการ

๑๔ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดระยอง

กรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวจุไรวรรณ โชติองั กุล
2.นางสาวสังวาลย์ นัทธีเจริญ
3.นางสาวกนกวรรณ วิเชียรแลง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

112 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 9 เลขหมาย

๒๘ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ

พนักงานสถิติ

113 จัดซือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการส้ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธันวาคม
2562) จ้านวน 648 ครัวเรือน

๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ

พนักงานสถิติ

114 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสมคนึงนิจ สีมะสิงห์

107 จัดซือน้ามันดีเซล

2.นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ
3.นางสาวเนียร กาฬภักดี

ผอ.กลุ่มวิชาการสถิตแิ ละ
วางแผน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

115 จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4064 ลพบุรี
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060200-12782-07020006/55

๖ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนณรงค์ แก้วแท้

พนักงานสถิติ

116 จัดซือวัสดุส้านักงาน

๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริวรรณ ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

117 จัดซือตลับผงหมึกโทนเนอร์ สีด้า ซัมซุง MLT-D201S

๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอุษณี ทองมี

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

118 จัดซือตลับผงหมึกถ่ายเอกสารริโก้ รุ่น 31ST2580

๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอุษณี ทองมี

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

119 จัดจ้างท้าตรายาง

๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริวรรณ ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

120 ซือผ้าขนหนู

๑๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ

พนักงานสถิติ

121 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่
จ้านวน 15 เลขหมาย

๔ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช
2.นางสาวจิตรลดา ทองสะอาด
3.นางสาวพยอม ชัยมีทรัพย์

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

122 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่
จ้านวน 1 เลขหมาย

๔ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววรารัตน์ จันทะวาด

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

123 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพยอม ชัยมีทรัพย์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

124 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สดพร้อมขาตัง เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจิตรลดา ทองสะอาด

พนักงานสถิติ

-20ลาดับที่

ชื่อโครงการ

125 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

นายปิยะวัฒน์ รวยส้าราญ

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

126 จัดซือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.62
(ผ้าขนหนูฝ้าย)

๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายปิยะวัฒน์ รวยส้าราญ
2.นางคนิษฐา น้อยเงิน
3.นายปกรณ์ บุญกลั่น

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

127 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(รอบที่ 2 เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562)

๒๖ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

128 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงานฯ ประจ้าปีงบประมาณ
2562 (รอบที่ 2 เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562)

๒๖ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางวัชรา งามดี

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

129 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปิยะวัฒน์ รวยส้าราญ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

130 จัดซือวัสดุส้านักงาน

๒๗ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

131 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

132 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยะมหาราช

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

133 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๒๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ
2.นางสาวสดใส สอิงทอง
3.นางประนอม สุขอยู่

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

134 จัดซือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.61

๑ พ.ย. ๖๑

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

135 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

136 จัดซือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-M258
จ้านวน 1 กล่อง

๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

137 จัดซือกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ้านวน 20 รีม

๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

138 จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์

๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

139 จัดซือหมึก HP 12A ใช้กบั รุ่นเครื่อง HP Laserjet 3055
จ้านวน 1 กล่อง

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

140 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 6 รายการ

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

141 จ้างเหมาบริการพนักงานท้าความสะอาด

๒๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

142 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับ

1.นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ
2.นางสาวสดใส สอิงทอง
3.นางประนอม สุขอยู่

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

143 ซือน้ามันเชือเพลิง

๒๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับ

นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวลั ย์ บุญยะกลัมพะ
2.นางสาวสดใส สอิงทอง
3.นางสาววันเพ็ญ ภูม่ ณีวงษ์

-21ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางวิภาพรรณ หงษา

พนักงานสถิติ

145 จัดจ้างท้ากระเป๋าของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ สังข์สุข

พนักงานสถิติ

146 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 (เดือนธันวาคม)

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายโสภณ เพ็งค้า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

147 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชนิษฐา แก้วงาม

พนักงานสถิติ

148 จ้างท้าความสะอาดรถยนต์ส้านักงาน

๒๘ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุทธิพฒ
ั น์ ผ่องอ่อน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

149 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรินเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น MP 287 Tank

๗ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัฐญา ทศไกร

พนักงานสถิติ

150 จัดซือผ้าห่มเพือ่ ใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของ
โครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2562 จ้านวน 642 ผืน

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยรัตน์ ดวงเดือน

พนักงานสถิติ

151 จัดซือหมึกเครื่องปรินเตอร์ ยี่ห้อ canon G2010 จ้านวน 1 ชุด

๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจงกล ข้าน้าคู้

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

152 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น 3010i และ
จัดซือหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุน่ 3010i จ้านวน 1 กล่อง

๓ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภัคญาดา สุวรรณเล็ก

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

153 จัดซือวัสดุส้านักงาน เพือ่ ใช้ในแผนชุดข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ

๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอ่างทอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปารย์รวี ใจกว้าง

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

154 ซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางวนาวรรณ แท่นพรหม

144 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในงานพิธวี นั ปิยะมหาราช

2.นางสาวพรทิพย์ จิตราวุธ

ผู้อ้านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

155 จัดซือน้ามันเชือเพลิง

๑ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

156 ซือวัสดุส้านักงาน

๑ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางวลัยพรรณ ไพรวงศ์

พนักงานสถิติ

157 ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์ สีสม

พนักงานสถิติ

158 จัดซือน้ามันเชือเพลิง

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

159 ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส้าหรับ Tablet

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์ สีสม

พนักงานสถิติ

160 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดก้าแพงเพชร

กรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

161 จ้างพนักงานขับรถยนต์ (เดือน ม.ค. - มี.ค. 62)

๘ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดก้าแพงเพชร

กรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวทชพร วงษ์ไกร
2.นางดวงพร พลโคตร
3.นางสมยง สระทองน้อย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

162 จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด (17 ม.ค. 62)

๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดก้าแพงเพชร

กรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวทชพร วงษ์ไกร

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

163 จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด (18 ม.ค. 62)

๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดก้าแพงเพชร

กรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวทชพร วงษ์ไกร

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

164 จัดซือพัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืนที่ 76 จังหวัด ๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดก้าแพงเพชร

กรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวทชพร วงษ์ไกร

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

-22ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

165 จัดซือผ้าห่มฟรีซคละลาย ขนาด 50x75 นิว จ้านวน 120 ผืน

๗ ธ.ค. ๖๑

166 ขออนุมตั เิ ช่าอาคารเป็นทีเ่ ก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส้านักงานฯ

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว
2.นายสุธี เรืองเจริญ
3.นางนภัสกร คุณเจริญ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

167 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

168 จ้างเหมาบริการพนักงานท้าความสะอาดประจ้าส้านักงานฯ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

169 เช่าอาคารเอกชนไว้ส้าหรับเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

170 จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด
ครังที่ 1/2562

๒๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

171 จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด
ครังที่ 2/2562

๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

172 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตส้าหรับ Tablet

๒๘ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรวัช โกมานชุน
2.นายไพฑูรย์ ค้าจินะ
3.นายอนุพงษ์ สิงหราช

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

173 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒๘ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายไพฑูรย์ ค้าจินะ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

174 จ้างเหมาบริการพนักงานท้าความสะอาด

๒๘ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนลินรักษ์ บุญมา

พนักงานสถิติ

175 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

๒๘ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางดรุณี แว่นแก้ว

พนักงานสถิติ

176 จัดซือของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดรุณี แว่นแก้ว
2.นางนลินรักษ์ บุญมา
3.นายไพฑูรย์ ค้าจินะ

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

177 ซือของสมนาคุณ

๓ ม.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

178 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด

๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

179 ซือของสมคุณ

๑๒ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

180 ซือวัสดุสินเปลือง

๑๒ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

181 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครสวรรค์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

182 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครสวรรค์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

183 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิพนธ์ พันธ์หงษ์
2.นายองอาจ ค้าแสด
3.นางสาวสุจิตรา องอาจ

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

184 จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

นายณัฐชัย ค่ายแก้ว

-23ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

186 จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
187 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครังที่ 2)
188 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครังที่ 3)

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

๓๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

189 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน)

๒๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนารี สีหกุล

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

190 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม)

๔ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนารี สีหกุล

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

191 จัดซือของสมนาคุณผ้าขาวม้า แบบผ้าฝ้ายทอมือ
ขนาด 75 x 150 ซม. จ้านวน 702 ชุด

๗ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย สิมมาน้อย
2.นางสาวกาญจนา หน่อไชย
3.นางสาวกรกนก จิณะ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ

192 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ส้านักงานฯ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น Navara
หมายเลขทะเบียน 4987 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-5112060200-19961-0702-0001/61

๗ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสัญญา อินหล้า

พนักงานสถิติ

193 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M 453 U
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-51-12060100-13897-09060015/56

๑๒ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

194 จัดซือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-500 AT
จ้านวน 1 กล่อง

๑๒ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

195 จัดซือวัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืนที่
76 จังหวัด จ้านวน 9 รายการ

๑๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

196 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม)

๒๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนารี สีหกุล

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

197 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมตั จิ ัดซือน้ามันเชือเพลิง (ดีเซล)

๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

198 รายงานขอซือวัสดุส้านักงาน

๑๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

199 รายงานขอจ้างบ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศส้านักงาน

๑๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

200 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๒๒ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายวิชัย สิมมาน้อย
2.นางสาวกาญจนา หน่อไชย
3.นางสาวกรกนก จิณะ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ

201 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาด

๒๒ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

202 จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด

๒๒ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

203 จัดซือผ้าห่มส้าลีเพือ่ เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการ

๒๔ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิจิตร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพงษ์ทิพย์ คิมแหน

185 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครังที่ 1)

ส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

2.นายนิวฒ
ั น์ สิงห์ประเสริฐ
3.นางสาวนิตยิ า เจศรีชัย

ผอ.กลุ่มวิชาการสถิตแิ ละ
วางแผน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
พนักงานสถิติ

-24ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

204 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ

ส่วนภูมิภาค
๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิจิตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวฒ
ั น์ สิงห์ประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

205 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ

๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิจิตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวฒ
ั น์ สิงห์ประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

206 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิจิตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพงษ์ทิพย์ คิมแหน

ผอ.กลุ่มวิชาการสถิตแิ ละ
วางแผน

207 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
(เดือนธันวาคม)

๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางจินตนา เลิศค้า
3.นายสมบูรณ์ คงเมืองค้า

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

208 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนธันวาคม 2561
ครังที่ 1

๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางบุญสิตา ค้าอุย้
3.นางสาวมนัชนก นาคมี

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

209 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
(เดือนมกราคม)

๓ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางจินตนา เลิศค้า
3.นายสมบูรณ์ คงเมืองค้า

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

210 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนธันวาคม 2561
ครังที่ 2

๑ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางบุญสิตา ค้าอุย้
3.นางสาวมนัชนก นาคมี

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

211 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
(เดือนกุมภาพันธ์)

๑ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางจินตนา เลิศค้า

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ

212 จัดซือกระดาษถ่ายเอกสารงานโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิตฯิ

๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

213 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ

๑ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางบุญสิตา ค้าอุย้
3.นางสาวมนัชนก นาคมี

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

214 โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต

๑ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางจินตนา เลิศค้า
3.นายสมบูรณ์ คงเมืองค้า

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

215 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ วง์ชัย
2.นางตอง สุขเมือง
3.นางสาวอรทัย บัวระภา

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

216 จัดซือพวงมาลา

๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

217 จัดซือพวงมาลา

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

218 จัดซือพานดอกไม้สด

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

219 ซือของสมนาคุณ

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์ ขุนโต
2.นางตอง สุขเมือง
3.นางพรทิพย์ เพ็ชรชูชาติ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

220 ล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คเติมน้ายา

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

221 จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

222 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส้านักงาน

๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

-25ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

223 ซือวัสดุส้านักงาน

ส่วนภูมิภาค
๒๑ ม.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

224 ซือวัสดุส้านักงาน

๑ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

225 จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น ประจ้าเดือนมกราคม 2562

๕ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

226 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จ้านวน 14 หมายเลข
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

227 จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด

๑ มี.ค. ๖๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

228 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๘ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

229 จัดซือหมึกเครื่องพิมพ์ (ชนิดเติม) จ้านวน 4 รายการ ดังนี
- หมึกเติม Epson l120 สีด้า T6641 จ้านวน 8 กล่อง
- หมึกเติม Epson l120 สีน้าเงิน T6642 จ้านวน 4 กล่อง
- หมึกเติม Epson l120 สีแดง T6643 จ้านวน 4 กล่อง
- หมึกเติม Epson l120 สีเหลือง T6644 จ้านวน 4 กล่อง

๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชานนท์ กาศสมบูรณ์

พนักงานสถิติ

230 จัดซือวัสดุการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัตริ าชการ ประจ้าปี
พ.ศ.2561 จ้านวน 7 รายการ

๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

231 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ใช้ในพิธวี นั ยุทธหัตถี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

232 ซือน้ามันเชือเพลิงรถยนต์

๘ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวฒ
ั น์ ปิน่ เปีย่ ม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

233 ซือน้ามันเชือเพลิงรถยนต์

๑๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวฒ
ั น์ ปิน่ เปีย่ ม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

234 ซือน้ามันเชือเพลิงรถยนต์

๒๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวฒ
ั น์ ปิน่ เปีย่ ม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

235 ซือวัสดุเพือ่ ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
ครังที่ 1/2562

๒๗ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

236 ซือน้ามันเชือเพลิงรถยนต์

๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวฒ
ั น์ ปิน่ เปีย่ ม

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

237 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ส้าเนา RISOGRAPH RN 2050 AW

๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

238 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba

๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

239 จัดเช่าอาคารสถานทีเ่ อกชน เพือ่ ใช้เก็บเอกสารและครุภัณฑ์
ของส้านักงานฯ

๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

240 จัดจ้างท้าของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 (กระเป๋าผ้าแคนวาส) จ้านวน 702 ใบ

๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นายนพดล วันดี
3.นางสาววรัญญา วิไลกุล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

241 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นายนพดล วันดี
3.นางสาววรัญญา วิไลกุล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

242 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ

๑๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นายนพดล วันดี
3.นางสาววรัญญา วิไลกุล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเพชรบูรณ์

-26ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

243 จัดซือพัสดุ

ส่วนภูมิภาค
๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแม่ฮ่องสอน

244 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นายนพดล วันดี
3.นางสาววรัญญา วิไลกุล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

245 การเช่าอาคารสถานที่

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

246 จัดจ้างท้ากระเป๋าใส่เอกสารขนาดกว้าง 14 นิว x สูง 11 นิว x
หนา 3 นิว จ้านวน 786 ใบ

๗ พ.ย. ๖๑

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรชัย สุวรรณ
2.นางสาวประภัสสร ค้าเขื่อน
3.นางสาววารุณี ฟูใจ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ

247 จัดซือวัสดุเพือ่ ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด
ตามโครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืนที่ 76 จังหวัด
จ้านวน 6 รายการ

๒๐ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าปาง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประภัสสร ค้าเขื่อน

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

248 จัดจ้างเปลี่ยนสายพานไทม์มงิ่ รถยนต์ส้านักงานฯ หมายเลขทะเบียน
กท 5257 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-48-1206020012774-0702-0011/55

๒๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าปาง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววารุณี ฟูใจ

พนักงานสถิติ

249 จัดซือวัสดุ

๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าปาง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประภัสสร ค้าเขื่อน

พนักงานสถิติ

250 จ้างเปลี่ยนลูกยางป้อนถาดกระดาษเครื่องถ่ายเอกสาร

๑๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าปาง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววารุณี ฟูใจ

พนักงานสถิติ

251 จ้างท้าของสมนาคุณ (กระเป๋าใส่เอกสาร) โครงการส้ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวมวินดา สุขบุรี
2.นางณันท์นภัส ทับจันอัด
3.นางเบญจวรรณ มูลทองแดง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

252 จัดซืออาหารว่างและเครื่องดืม่ เพือ่ จัดเลียงผู้เข้าร่วมประชุมชีแจง
งานโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

๔ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวมวินดา สุขบุรี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

253 จัดซืออาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ เพือ่ จัดเลียงผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด

๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวมวินดา สุขบุรี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

254 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 8 รายการ

๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธนกร แสงสุริยากาศ

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

255 จัดซือหมึก Toner for canon imageRunner 2520 2525
2530 จ้านวน 1 หลอด

๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชาตรี สุขเจริญ

พนักงานสถิติ

256 จัดซืออาหารว่างและเครื่องดืม่ เพือ่ จัดเลียงการประชุมชีแจง/
การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference
ครังที่ 3/2562

๒๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางศิวพร ปาระศรี

พนักงานสถิติ

257 ซือวัสดุส้านักงาน

๘ มี.ค. ๖๒

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวมวินดา สุขบุรี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

258 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านส้าแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภูแ่ ก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

259 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านส้าแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภูแ่ ก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าปาง

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดล้าพูน

-27ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

260 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

ส่วนภูมิภาค
๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุโขทัย

261 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านส้าแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภูแ่ ก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

262 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านส้าแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภูแ่ ก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

263 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนมกราคม 2562

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านส้าแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภูแ่ ก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

264 จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางชุตมิ ณทน์ ผ่านส้าแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

265 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงาน

๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านส้าแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภูแ่ ก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

266 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส้านักงาน

๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านส้าแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภูแ่ ก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

267 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

268 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๗ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจักริน เงินสายตา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

269 จัดซือหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L2370DN
จ้านวน 1 กล่อง

๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทิพยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

270 จัดซือวัสดุอปุ กรณ์ส้าหรับการประชุมคณะกรรมการสถิตระดับจังหวัด
ครังที่ 1/2562

๓ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมยศ สั่งการ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

271 จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด
ครังที่ 1/2562 จ้านวน 50 เล่ม

๗ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประเทือง เรียนแพง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

272 รายงานจ้างท้าตรายาง

๑ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

273 รายงานขอซือหมึกเครื่องพิมพ์ถ่ายเอกสาร

๗ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทิพยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

274 รายงานจัดจ้างท้าพานพุม่ (ดอกไม้สด) พิธถี วายราชสักการะและ
กล่าวสดุดพี ระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราช เนื่องใน
"วันท้องถิ่นไทย"

๗ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมยศ สั่งการ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

275 รายงานจัดจ้างท้าพานพุม่ (ดอกไม้สด) พิธถี วายราชสักการะและ
๒๐ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุตรดิตถ์
"วันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า "
และการจัดพิธี "วันข้าราชการพลเรือน ประจ้าปี 2562"

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

276 รายงานขอซือของสมนาคุณ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประเทือง เรียนแพง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๒๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุตรดิตถ์

นางชุตมิ ณทน์ ผ่านส้าแดง

-28ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

277 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย

๑ ต.ค. ๖๑

ส่วนภูมิภาค
ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

278 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๘ ต.ค. ๖๑

279 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กค 8666 กาฬสินธุ์
280 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๙ ต.ค. ๖๑

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพุฒิพงษ์ บุระมาน
2.นางสาวสุปรียา สอนจิตร์
3.นางสาวนพวรรณ หวานใจ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพุฒิพงษ์ บุระมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิไลพร ดีมาก

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนพวรรณ หวานใจ

พนักงานสถิติ

281 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

282 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

283 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๑

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

284 จ้าหน่ายพัสดุช้ารุด เสื่อมสภาพ ของส้านักงานฯ

๑๒ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง พัสดุช้ารุด
เสื่อมสภาพ

1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิตชิ ้านาญงาน
2.นางสาวสุปรียา สอนจิตร์
พนักงานสถิติ
3.นางสาวจุฬารัตน์ ศรีทอง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

285 จ้าหน่ายพัสดุช้ารุด เสื่อมสภาพ ของส้านักงานฯ

๒๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการประเมิน
ราคากลาง

1.นางสาววิไลพร ดีมาก
2.นายจิระวัฒน์ คณะทอง
3.นางกัณทิมา จรูญลัดดากุล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

286 จ้าหน่ายพัสดุช้ารุด เสื่อมสภาพ ของส้านักงานฯ

๒๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการจ้าหน่าย
พัสดุช้ารุด เสื่อมสภาพ

1.นายพุฒิพงษ์ บุระมาน
2.นางสาวนพวรรณ หวานใจ
3.นางสาววารุณี บุญไชยโย

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

287 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 5 รายการ

๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญงาน

288 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ใช้ร่วมพิธถี วายราชสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี

๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนพวรรณ หวานใจ

พนักงานสถิติ

289 จัดจ้างเช็คระบบไฟ ไฟกาน้ามันโชว์ รถตู้ เลขทะเบียน นข 7229
ขอนแก่น

๕ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธีรชัย หนูจิต

พนักงานสถิติ

290 จัดจ้างท้าพวงมาลา เพือ่ เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลาและถวายบังคม ณ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางปิน่ อนงค์ นาพิลา

พนักงานสถิติ

291 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ เลขทะเบียน กล 1360 ขอนแก่น

๕ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธีรชัย หนูจิต

พนักงานสถิติ

292 จัดจ้างท้าพานพุม่ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางปิน่ อนงค์ นาพิลา

พนักงานสถิติ

293 จัดจ้างท้าพานพุม่ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธีรชัย หนูจิต

พนักงานสถิติ

294 จัดจ้างพิมพ์แผนพัฒนาสถิตริ ะดับพืนที่ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2561 - 2564) จ้านวน 40 เล่ม

๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพธุ เจียมสกุล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

295 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตซิมเน็ต จ้านวน 8 เลขหมาย

๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนครินทร์ เอีย่ มปาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

-29ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพธุ เจียมสกุล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

297 จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

๑๔ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนครินทร์ เอีย่ มปาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

298 จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางปิน่ อนงค์ นาพิลา

พนักงานสถิติ

299 ซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๖ พ.ย. ๖๑

คณะกรรมการก้าหนดราคา 1.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
กลางและรายละเอียด
2.นายธวัชชัย สุนทรวีราทักษ์
คุณลักษณะเฉพาะ
3.นายวัชรินทร์ สาบุดดี

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
พนักงานสถิติ

300 ซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการพิจารณาผล 1.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
การประกวดราคา
2.นายวัฒน มัททวีวงศ์
อิเล็กทรอนิกส์
3.นางน้องนุช สิริสัตย์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

301 ซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์
2.นางชนัญธิดา จันทรมณี
3.นางสาวธมนภัทร ครองห้วยบง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

302 จัดจ้างท้าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส้ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

303 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
2.นางนิภา ญาติปลืม
3.นางน้องนุช สิริสัตย์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

304 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุ่มขุนทด

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

305 จัดซือวัสดุส้านักงานส้าหรับการประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับ
จังหวัด ครังที่ 1/2562

๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

306 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุ่มขุนทด

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

307 ซือวัสดุส้านักงานส้าหรับการประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับ
จังหวัด ครังที่ 2/2562

๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

308 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 5 รายการ

๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพร วงศ์สกล

พนักงานสถิติ

309 จัดซือวัสดุส้านักงานประเภทหมึกพิมพ์

๑ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทยากร สัจมนตรี

พนักงานสถิติ

310 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ตามระยะทาง 40,000 กิโลเมตร

๑๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล มุมไธสง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

311 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 3 รายการ

๑ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวัฒนา เดชาจิรสิน

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

312 จัดซือวัสดุส้านักงานประเภทกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน (ของสมนาคุณ
โครงการ MICS6)

๒๒ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายสุรพร วงศ์สกล
2.นายพาธิศ สุริยนต์
3.นายนพดล มุมไธสง

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

313 จัดซือวัสดุส้านักงานประเภทกระเป๋าผ้าขนหนู (ของสมนาคุณ
โครงการ MICS6)

๒๒ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายธ้ามรงค์ เคนคม
2.นางวทัดตา จันทรพัฒนา
3.นายสราวุธ รัตนพรหมรินทร์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

296 จัดจ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด ภายใต้
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืนที่ จ้านวน 40 ชุด

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

นางสุภรา ชุ่มขุนทด

-30ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

315 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๑๗ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางยุภาพร มูลอัต

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

316 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๒๔ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางยุภาพร มูลอัต
2.นายบริรักษ์ หาญณรงค์
3.นางชนาภา ไชยสีทา

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

317 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๒๔ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางยุภาพร มูลอัต
2.นายบริรักษ์ หาญณรงค์
3.นางชนาภา ไชยสีทา

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

318 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

319 จัดจ้างล้างท้าความสะอาดและเติมน้ายาเครื่องปรับอากาศ

๒๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

320 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Acer Veriton M490
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-11074-09380293/54

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเอกดนัย วุฒิ

พนักงานสถิติ

321 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

322 จัดจ้างท้าแผ่นป้ายพลาสติกส้าหรับใช้จัดท้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี
- ขนาด 14 x 20 นิว จ้านวน 1 แผ่น
- ขนาด 8.5 x 14.5 นิว จ้านวน 1 แผ่น
- ขนาด 8.5 x 12 นิว จ้านวน 1 แผ่น

๗ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

323 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4501i

๗ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

324 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4501i
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12060100-119669-09060020/59

๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

325 จัดซือผ้าเช็ดตัวเพือ่ ใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรื่อนตัวอย่าง
โครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางยุภาพร มูลอัต

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

326 จัดซือวัสดุเพือ่ ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด
ครังที่ 2/2561 จ้านวน 2 รายการ

๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

327 จัดจ้างถ่ายเอกสารเพือ่ จัดการประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด
ภายใต้การพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืนที่ พ.ศ.2562
จ้านวน 30 ชุด

๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

328 จ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

329 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

330 จ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด

๑๓ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

314 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

-31ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

331 ซือรถยนต์ ส้านักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ส่วนภูมิภาค
๑๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

332 จ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด

คณะกรรมการก้าหนดราคา 1.นายบุญถิ่น ระวิสิทธิ์
กลาง
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายสุภาพ จันทรโคตร

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๒๓ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

333 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

๒๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

334 ซือรถยนต์ ส้านักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

๓๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้เปิดซองสอบราคา

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นางดวงพร จันปุม่
3.นางปาริชาติ อุปชัย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

335 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจ้า
เดือน ตุลาคม 2561

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

336 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานท้าความสะอาด ประจ้า
เดือน ตุลาคม 2561

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

337 ซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2561

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

338 จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด

๑๔ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

339 ซือรถยนต์ ส้านักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

๑๕ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายปัญญา นวนสี
2.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ

340 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส้าหรับ Tablet ประจ้าเดือน
ต.ค.-61

๑๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

341 จ้าหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ. 5696 กทม.

๒๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายสุภาพ จันทรโคตร

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

342 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจ้า
เดือน พฤศจิกายน 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายพุทธิพงศ์ ทองออน
3.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

343 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานท้าความสะอาด ประจ้า
เดือน พฤศจิกายน 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

344 ซือของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
3.นางปาริชาติ อุปชัย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ

345 จัดซือพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์

๕ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

346 จ้าหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ. 5696 กทม.

๗ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการประเมินราคา 1.นายปัญญา นวนสี
กลาง
2.นางปาริชาติ อุปชัย
3.นายสงกรานต์ ค้าคง

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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347 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส้าหรับ Tablet
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๐ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

348 จ้าหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ. 5696 กทม.

๒๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการด้าเนินการ 1.นางพรรณวดี เจริญนาม
ขายทอดตลาด
2.นายพุทธิพงศ์ ทองออน
3.นางดวงพร จันปุม่

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

349 จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์
ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๑ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

350 จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก พนักงานท้าความสะอาด
ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๑ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

351 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส้าหรับ Tablet
ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

352 ซือพานพุม่ ดอกไม้สด

๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

353 ซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าเดือน มกราคม 2562

๑๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

354 ซือวัสดุส้านักงาน

๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นางปาริชาติ อุปชัย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

355 จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจ้าเดือน
มกราคม 2562

๑ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายพุทธิพงศ์ ทองออน
3.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

356 จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก พนักงานท้าความสะอาด ประจ้าเดือน
มกราคม 2562

๑ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

357 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส้าหรับ Tablet ประจ้าเดือน
มกราคม 2562

๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

358 ซือน้ามันเชือเพลิงประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2562

๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

359 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ ศรีเนตร
2.นางขนิษฐา กองศรีมา
3.นางปริญญา ภูสะทด

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

360 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ ศรีเนตร
2.นางขนิษฐา กองศรีมา
3.นางปริญญา ภูสะทด

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

361 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กข 9551 ยโสธร

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

นางปริญญา ภูสะทด
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ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
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แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด
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ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

362 จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ

๕ พ.ย. ๖๑

ส่วนภูมิภาค
ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

363 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ ศรีเนตร
2.นางขนิษฐา กองศรีมา
3.นางปริญญา ภูสะทด

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

364 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ ศรีเนตร
2.นางขนิษฐา กองศรีมา
3.นางปริญญา ภูสะทด

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

365 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กข 9551 ยโสธร

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

366 จ้าหน่ายครุภัณฑ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

๒๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจสอบหา 1.นางปภพสร ทิมศรีกล่้า
ข้อเท็จจริงการช้ารุดและเสื่อม2.นายประจวบ ศรีเนตร
สภาพของพัสดุ
3.นายเจตพล แสนวงษ์

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

367 จ้าหน่ายครุภัณฑ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

๒๕ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

368 จ้าหน่ายครุภัณฑ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธ1.นางปภพสร
ี
ทิมศรีกล่้า
เฉพาะเจาะจง
2.นายเจตพล แสนวงษ์
3.นางทิพวรรณ บุญล้า

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

369 จัดซือหมึกถ่ายเอกสารส้านักงานฯ จ้านวน 1 กล่อง

๒๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร ทิมศรีกล่้า
2.นางขนิษฐา กองศรีมา
3.นางปริญญา ภูสะทด

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

370 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส้านักงาน

๑๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายจิตรกร ประทุมทิพย์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

371 จัดซือวัสดุ

๑ มี.ค. ๖๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางปริญญา ภูสะทด

พนักงานสถิติ

372 จัดซือของสมนาคุณ

๑๒ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร ทิมศรีกล่้า
2.นางปริญญา ภูสะทด
3.นางขนิษฐา กองศรีมา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

373 ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๘ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร ทิมศรีกล่้า
2.นางปริญญา ภูสะทด
3.นางขนิษฐา กองศรีมา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

374 จัดซือร่มกันฝนพร้อมสกรีน 1 จุด จ้านวน 1 งาน

๔ ธ.ค. ๖๑

คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง 1.นายวาทิตย์ สัมฤทธิ์รินทร์
2.นายไพบูลย์ จักรพล
3.นายสมศักดิ์ จันทะวงษ์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงนสถิติ

375 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 21 รายการ

๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง 1.นายวาทิตย์ สัมฤทธิ์รินทร์
2.นายไพบูลย์ จักรพล
3.นายสมศักดิ์ จันทะวงษ์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงนสถิติ

376 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 5 รายการ ดังนี
- หมึก Laser Samsung จ้านวน 1 กล่อง
- หมึก Brother สีด้า จ้านวน 1 ขวด
- หมึก Brother สีเหลือง จ้านวน 3 ขวด
- หมึก Brother สีแดง จ้านวน 3 ขวด

๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยโสธร

372
ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประจวบ ศรีเนตร

นางปริญญา ภูสะทด

1.นายจิตรกร ประทุมทิพย์
2.นางปริญญา ภูสะทด
3.นางขนิษฐา กองศรีมา

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

พนักงานสถิติ

-34ลาดับที่
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แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด
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ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

377 จัดจ้างถ่ายเอกสารสีสถิตเิ พือ่ ประชาชน

ส่วนภูมิภาค
๒๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

378 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารจัดประชุม

๒๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

379 จัดจ้างบุคคลภายนอกท้าความสะอาดฝ้าเพดานส้านักงาน

๑๕ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

380 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล

๑๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

381 จัดซือร่มสามพับพร้อมสกรีน

๑๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

382 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

383 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครังที่ 2) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

384 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครังที่ 3) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

๒๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

385 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

๒๖ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

386 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายมนูญ สาวิสิทธิ์
2.นางสาวดวงฤทัย ยุตกิ าล
3.นางสาวชิดชนก สมมิตร์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

387 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๑๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายมนูญ สาวิสิทธิ์
2.นายจิรกร กุลสิงห์
3.นางสาวชิดชนก สมมิตร์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

388 ซือของสมนาคุณ

๒๐ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายมนูญ สาวิสิทธิ์
2.นางสาวเจตสุดา ลือโสภา
3.นางสาวชิดชนก สมมิตร์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

389 จ้างท้าเอกสารเพือ่ ใช้ส้าหรับการประชุม

๒๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายมนูญ สาวิสิทธิ์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

390 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๒๕ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา นันตะสุข
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

391 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

392 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

๓ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

393 จัดซือพวงมาลาดอกไม้สด เพือ่ ร่วมพิธบี ้าเพ็ญกุศลเพือ่ ถวายเป็น
๑๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

394 จัดซือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช

๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

395 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561
ครังที่ 1

๒๕ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา นันตะสุข
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

-35ลาดับที่

ชื่อโครงการ

396 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
จ้านวน 10 เลขหมาย ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวช่อรัก อินทนนท์
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

397 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561
ครังที่ 2

๒๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา นันตะสุข
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

398 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

399 จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

400 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา นันตะสุข
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

401 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา นันตะสุข
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

402 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

403 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
จ้านวน 10 เลขหมาย ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวช่อรัก อินทนนท์
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

404 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา นันตะสุข
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

405 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา นันตะสุข
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

406 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนมกราคม 2562

๒ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา นันตะสุข
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

407 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

๒ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา นันตะสุข
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

408 จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

409 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 2 รายการ

๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

410 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเสรี สมเผ่าวงค์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

411 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวละเอียด ปานทอง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

-36ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๗ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา สติภา

พนักงานสถิติ

413 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา สติภา

พนักงานสถิติ

414 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครังที่ 2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๒๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิทธิชัย สดใส

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

415 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางมณีพนั ธ์ จิตเย็น

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

416 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๑๔ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิทธิชัย สดใส

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

417 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครังที่ 2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๒๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเสรี สมเผ่าวงค์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

418 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอรษา จันทะขัมมา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

419 จัดจ้างท้าตรายางส้านักงานฯ จ้านวน 6 อัน

๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรัตติยากร ชะโกฏ

พนักงานสถิติ

420 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๑๙ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิทธิชัย สดใส

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

421 จัดซือผ้าขนหนูขนาด 27 x 54 นิว เพือ่ ใช้เป็นของสมนาคุณให้
ครัวเรือนตัวอย่างโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 จ้านวน 708 ผืน

๒ ม.ค. ๖๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ์ลภัส มหิพนั ธุ์
2.นางสาวละเอียด ปานทอง
3.นางศิริสุดา ต่อชัย

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ

422 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเสรี สมเผ่าวงค์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

423 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปาณิสรา ชูกจิ วัฒนกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

424 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครังที่ 2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิทธิชัย สดใส

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

425 จัดซือวัสดุส้านักงาน

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปาณิสรา ชูกจิ วัฒนกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

426 จ้างท้าอาหารว่างและเครื่องดืม่

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอรษา จันทะขัมมา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

427 จัดซือวัสดุส้านักงาน

๑ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางมณีพนั ธ์ จิตเย็น

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

428 จัดซือน้ามันเชือเพลิง

๕ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเสรี สมเผ่าวงศ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

429 จัดซือวัสดุส้านักงาน

๑๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางกัญญ์ลภัส มหิพนั ธุ์
2.นางศิริสุดา ต่อชัย
3.นางสาวจันทิมา สติภา

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

430 จัดจ้างท้าตรายาง

๑๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปาณิสรา ชูกจิ วัฒนกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

431 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล

๑๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอรษา จันทะขัมมา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

412 จัดจ้างท้าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม "การส้ารวจภาวะการท้างานของ
ประชากรจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส 1 และ 2 จ้านวน 14 เล่ม

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร์

-37ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

432 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ้าปีงบประมาณ 2562

ส่วนภูมิภาค
๒๑ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
2.นางสาวอารีพร อุทัยเรือง
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

433 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562

๒๑ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

434 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2562

๑๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
2.นายรักเล่ เหมนิล
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

435 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาด ประจ้าปีงบประมาณ 2562

๑๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
2.นายรักเล่ เหมนิล
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

436 จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

๑๕ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองคาย

พิจารณาผลการประกวดราคา1.นางศิริลักษณ์ อาจอาษา
2.นางสาวอารีพร อุทัยเรือง
3.นางสาวสุพชิ ฌาย์ สุพนั ธมาตย์
4.นายรักเล่ เหมนิล

สถิตจิ ังหวัดหนองคาย
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

437 จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

๑๕ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองคาย

ตรวจรับพัสดุ

1.นางสาววรุณี มุริกา
2.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
3.นางภูมจิ ิตร ปิตะสุทธิ์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ

438 จัดซือของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562

๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองคาย

ตรวจรับพัสดุ

1.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
2.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ
3.นายรักเล่ เหมนิล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

439 จ้างท้าโครงการสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วให้มี
มาตรฐานสากลฯ

๑๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการซือโดยวิธี
คัดเลือก

1.นายไชยพจน์ กัณหา
2.นางวรุณรัตน์ พงษ์ไพรัตน์
3.ว่าทีร่ ้อยตรีนิภัษษร สิงหศิริ
4.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

440 ซือหมึกพิมพ์เครื่องปรินเตอร์ Samdung

๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองคาย

ตรวจรับพัสดุ

1.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
2.นางวรุณรัตน์ พงษ์ไพรัตน์
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

441 จ้างท้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ให้มมี าตรฐานสากลฯ

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองคาย

ตรวจรับพัสดุ

1.นางสาววรุณี มุริกา
2.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
3.นางสาวอารีพร อุทัยเรือง
4.นางสาวสุพชิ ฌาย์ สุพนั ธมาตย์
5.นายรักเล่ เหมนิล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

442 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจีรภา วงษ์ยา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

443 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภิษฐิ ปางชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

444 จัดซือหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร TONER USET FOR CANON 325
RM จ้านวน 5 กล่อง

๙ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล ภูกองชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

445 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๙ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายโกวิทย์ สมใจ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

-38ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

446 จัดจ้างท้ากระเป๋าของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จ้านวน 654 ใบ

๙ พ.ย. ๖๑

447 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสุพรรณ ชาติแพงตา
2.นางสาวอุดมลักษณ์ หาวิชิต
3.นางสาวจีรภา วงษ์ยา

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจีรภา วงษ์ยา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

448 จัดซือหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ HP Laserjet P1006
จ้านวน 1 กล่อง

๖ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภิษฐิ ปางชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

449 จัดซือกระดาษ A4 จ้านวน 15 รีม

๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา ชามนตรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

450 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 9 รายการ

๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจีรภา วงษ์ยา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

451 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึง่ โคกสูง

พนักงานสถิติ

452 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภิษฐิ ปางชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

453 จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2562

๑๒ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจีรภา วงษ์ยา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

454 จ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ใช้ในงานพิธวี นั ทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จ

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึง่ โคกสูง

พนักงานสถิติ

455 จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

456 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กค 8666 กาฬสินธุ์

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

457 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

458 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครังที่ 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๒ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

459 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครังที่ 3) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๖ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

460 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครังที่ 4) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๗ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

461 จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

462 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๔ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

463 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 1 รายการ

๗ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

464 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครังที่ 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

-39ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

466 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

467 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช

๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

468 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

469 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครังที่ 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

470 รายงานขอจัดซือหมึกเครื่องพิมพ์
471 รายงานขอซือน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น

๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี
๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ
ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์
นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

472 รายงานขอจัดซือหมึกเติมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon

๒๐ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

473 รายงานขอจัดซือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ยี่ห้อ Double A

๒๖ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

474 รายงานขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร

๒๖ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

475 รายงานขอจัดซือจัดจ้างพานพุม่ ดอกไม้สด

๑๓ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

476 รายงานขอซือน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น

๒๒ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

477 รายงานขอจัดซือจัดจ้างพานพุม่ ดอกไม้สด

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

478 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 2 รายการ

๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

479 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ FOC 226
จ้านวน 1 เครื่อง

๒๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

480 จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิตจิ ังหวัดอุบลราชธานี
ครังที่ 1/2562 จ้านวน 50 เล่ม

๓ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

481 ขอเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

482 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

483 จัดซือน้าดืม่ ส้าหรับส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ (เดือนตุลาคม)

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภูท่ อง

พนักงานสถิติ

484 จัดซือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธนัยนันท์ สีมาพล

พนักงานสถิติ

485 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

486 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
487 จัดซือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิด์ า เหล่าทอง

พนักงานสถิติ

465 จัดจ้างพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันทีร่ ะลึกการตังเมืองอุดรธานี
ปีที่ 126

-40ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิด์ า เหล่าทอง

พนักงานสถิติ

489 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

490 จัดซือน้าดืม่ ส้าหรับส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ (เดือนพฤศจิกายน)

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภูท่ อง

พนักงานสถิติ

491 จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันฝนหลวง

๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

492 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

493 จัดซือน้าดืม่ ส้าหรับส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ (เดือนธันวาคม)

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภูท่ อง

พนักงานสถิติ

494 จัดซือพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๔ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

495 จัดซือของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562

๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิด์ า เหล่าทอง

พนักงานสถิติ

496 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

๓ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

497 จัดซือน้าดืม่ ส้าหรับส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ ประจ้าเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562

๓ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภูท่ อง

พนักงานสถิติ

498 จัดซือน้าดืม่

๘ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภูท่ อง

พนักงานสถิติ

499 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

๘ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

500 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๒๕ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนิธชิ ญา อุย่ ตระกูล

พนักงานสถิติ

501 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
จ้านวน 15 เลขหมาย

๒๕ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธาราทิพย์ แก้วพิทักษ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

502 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๒๕ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกระบี่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศุภกุล ราชพิบูลย์
2.นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
3.นางวรรณ์ฑา มาศเสม

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

503 จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2.400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกระบี่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศุภกุล ราชพิบูลย์
2.นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ

504 จัดซือวัสดุเพือ่ ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด
ครังที่ 1/2562 จ้านวน 6 รายการ

๑๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

505 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ส้าเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RISO
รุ่น RN 2050

๒๐ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกระบี่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายพงศ์นที คงทวีกลุ

พนักงานสถิติ

506 ซือของสมนาคุณให้ครัวเรือน

๒๒ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกระบี่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางเปรมมิกา อนุวรรัตน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

488 จัดซือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

นางสาวนภางค์ภัทร ค้าไทร

-41ลาดับที่

ชื่อโครงการ

507 จัดซือกระเป๋าผ้าพร้อมปักชื่อส้านักงานฯ เพือ่ เป็นของสมนาคุณ
ให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2562

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๕ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวกรองทอง นวลทอง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

508 จ้างซ่อมเครื่อง Copy Print ยี่ห้อริโซ่ รุ่น RN 2050

๗ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวกรองทอง นวลทอง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

509 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ รุ่น MP 3054

๘ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวกรองทอง นวลทอง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

510 จ้างบริการอาหารและเครื่องดืม่

๒๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวกรองทอง นวลทอง

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

511 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๗ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิธมิ า วันดิลกกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

512 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช

๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

513 จัดจ้างซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera
FS -6030 MFP#N961000147 หมายเลขครุภัณฑ์ 110512060100-12940-0906-0018/55

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

514 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

515 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิธมิ า วันดิลกกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

516 จัดจ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
1105-84-16061000-1450-0938-0288/56

๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

517 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

518 จัดซือผ้าขนหนู (ของสมนาคุณโครงการ สศส 62) จ้านวน 594 ผืน

๗ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

519 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ จ้านวน 7 รายการ

๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

520 ขออนุมตั เิ ปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 12060200-17738-0702-0005/59

๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

521 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิธมิ า วันดิลกกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

522 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ

๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

523 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครังที่ 2) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๓๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

524 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ครังที่ 6

๑ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

525 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ครังที่ 7

๑๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

-42ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

526 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ครังที่ 8

ส่วนภูมิภาค
๑๕ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

527 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์

๑๘ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

528 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ครังที่ 9

๒๐ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

529 จัดซือกระเป๋าพร้อมสกรีนโลโก้ (ของสมนาคุณโครงการ)

๒๐ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

530 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะต้า

พนักงานสถิติ

531 จัดซือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะต้า
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

532 จัดซือเมาส์ไร้สาย จ้านวน 1 อัน และแผ่น DVD-R จ้านวน 2 หลอด

๗ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะต้า

พนักงานสถิติ

533 จัดซือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ้านวน 10 รีม

๗ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะต้า

พนักงานสถิติ

534 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
จ้านวน 17 เลขหมาย ประจ้าปีงบประมาณ 2562

๑๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะต้า
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

535 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ้านวน 3 เครื่อง ดังนี
- เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-1206010018108-0904-0012/59
- เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-1206010018108-0904-0013/59
- เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-1206010013856-0904-0019/56

๒๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางตัสนีม ละเมาะ
2.นางนิรอฮานี เจะสะต้า
3.นางฮารอเมาะ กาซอ

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

536 จัดซือผงหมึก KYOCERA รุ่น FS-6530 MFP จ้านวน 1 ตลับ

๓๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะต้า

พนักงานสถิติ

537 ซือวัสดุส้านักงาน (แผนที่)

๒๐ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางนิรอฮานี เจะสะต้า
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

538 ซือวัสดุส้านักงาน (แผนแม่บท)

๒๐ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะต้า

พนักงานสถิติ

539 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางนิรอฮานี เจะสะต้า
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

540 ซือวัสดุส้านักงาน

๘ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางนิรอฮานี เจะสะต้า
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

541 ซือของสมนาคุณ

๘ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางนิรอฮานี เจะสะต้า
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

542 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๕ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางนิรอฮานี เจะสะต้า
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

-43ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

543 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๓ ต.ค. ๖๑

ส่วนภูมิภาค
ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ ังหวัดพังงา

544 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครังที่ 2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๑๘ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ ังหวัดพังงา

545 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครังที่ 3) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๒๔ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ ังหวัดพังงา

546 จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น Pixma MP287
หมายเลขครุภัณฑ์ พังงา - 0944-0001/60

๓๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

547 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
(ประจ้าเดือนตุลาคม)

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

548 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๒ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ ังหวัดพังงา

549 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครังที่ 2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ ังหวัดพังงา

550 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
(ประจ้าเดือนพฤศจิกายน)

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

551 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ ังหวัดพังงา

552 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครังที่ 2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ ังหวัดพังงา

553 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครังที่ 3) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๒๖ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ ังหวัดพังงา

554 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครังที่ 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๘ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ ังหวัดพังงา

555 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
(ประจ้าเดือนมกราคม)

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

556 จัดซือน้ามันเชือเพลิง

๘ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ ังหวัดพังงา

557 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

๘ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

558 จัดจ้างท้าตรายาง

๘ ก.พ. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

559 จัดซือวัสดุส้านักงาน

๑๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

560 จัดซือวัสดุส้านักงาน

๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

561 จัดซือวัสดุส้านักงาน

๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

562 จัดซือน้ามันเชือเพลิง

๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ ังหวัดพังงา

563 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

-44ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

564 จ้างเหมาบริการพนักงานท้าความสะอาดส้านักงาน

ส่วนภูมิภาค
๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

566 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๒ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

567 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๒ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

568 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอ้าไพ ปานสังข์

พนักงานสถิติ

569 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอ้าไพ ปานสังข์

พนักงานสถิติ

570 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

571 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๑ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

572 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

573 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๒๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

574 จัดซือกระเป๋าเอกสารเพือ่ ให้เป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง
โครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562
จ้านวน 594 ใบ

๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

575 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

576 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

577 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครังที่ 1)

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

578 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

579 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครังที่ 2)

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

580 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ

๒ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

581 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๒๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

582 อนุมตั เิ ช่าอาคารส้านักงานฯ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

๒๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

583 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณีย์ คงจร

พนักงานสถิติ

584 จัดซือประกันภัยคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ

๑๔ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณีย์ คงจร

พนักงานสถิติ
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ส่วนภูมิภาค
๒๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณีย์ คงจร

พนักงานสถิติ

๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

587 อนุมตั เิ ช่าอาคารส้านักงานฯ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

588 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
ศจ 5694 กทม. ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

พนักงานสถิติ

589 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณีย์ คงจร

พนักงานสถิติ

590 จัดซือผ้าขนหนูขนาด 27" x 54" จ้านวน 654 ผืน

๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศักนรินทร์ เอีย่ มสอาด

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

591 จัดซือน้ามันเชือเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน ศจ 5694 กทม.

๒๐ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

พนักงานสถิติ

592 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๒๕ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

593 อนุมตั เิ ช่าอาคารส้านักงานฯ ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๒๕ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาวอัสณีย์ คงจร
3.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

594 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
ศจ 5694 กทม. ประจ้าเดือนมกราคม 2562

๒ ม.ค. ๖๒

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

595 อนุมตั เิ ช่าอาคารส้านักงานฯ ประจ้าเดือนมกราคม 2562

๒๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาวอัสณีย์ คงจร
3.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

596 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

597 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๑ มี.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

พนักงานสถิติ

598 จัดซือหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร

๒๖ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี กรอบแก้ว

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

599 เช่าอาคารส้านักงาน

๒๗ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาวอัสณีย์ คงจร
3.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

600 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๗ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

601 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๒ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยะลา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ
2.นายอาดินันต์ หะยีเจะแว
3.นางสาววรรณา ดือมาลี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

602 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

๒ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

585 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
586 อนุมตั เิ ช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดภูเก็ต

นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ
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603 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนมกราคม 2562

๒ ม.ค. ๖๒

ส่วนภูมิภาค
ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยะลา

604 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชน) เพือ่ ท้าความสะอาด
ประจ้าปีงบประมาณ 2562

๒ ม.ค. ๖๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ
2.นายอาดินันต์ หะยีเจะแว
3.นางสาววรรณา ดือมาลี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

605 ขออนุมนั ติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ประจ้า
ส้านักงานฯ

๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

606 จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววราภรณ์ ศรีใส

พนักงานสถิติ

607 จัดซือของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2562

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดระนอง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลิกา วังวิเศษ
2.นางสาววราภรณ์ ศรีใส
3.นางสาวทัศนีย์ มาสุข

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

608 จัดจ้างท้าตรายางส้านักงานฯ

๗ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายฉกรรณ์ หิรัญ

พนักงานสถิติ

609 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล เพือ่ ใช้ในกิจกรรมงานวันเด็ก 2562

๗ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายคธาวุฒิ สุขทอง

พนักงานสถิติ

610 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ เพือ่ ใช้ในงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละ
สารสนเทศระดับพืนที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562

๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายคธาวุฒิ สุขทอง

พนักงานสถิติ

611 จัดซือวัสดุส้านักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร

๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุพญิ ญา ฐิตนิ ันท์

พนักงานสถิติ

612 จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตามระยะ

๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายคธาวุฒิ สุขทอง

พนักงานสถิติ

613 จัดซือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัตยิ าภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

614 จัดซือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

615 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC 3320
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-18093-09060010/59

๒ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

616 จัดซือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม จ้านวน 10 กล่อง

๗ พ.ย. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

617 จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

618 จัดซือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จ้านวน 2 รายการ ดังนี
-หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC3330 สีชมพู
-หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC3320 สีเหลือง

๑๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัตยิ าภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

619 จัดจ้างผลิตกระเป๋าของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง พร้อมสกรีน
ข้อความ 1 สี จ้านวน 702 ใบ

๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัตยิ าภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

620 จัดซือพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๑

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัตยิ าภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

-47ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัตยิ าภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

622 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
นข 6212 สข และ ขจ 9516 สข ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

๒๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

623 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ หมายเลขครุภัณฑ์ 110578-12061000-11889-0954-0418/54

๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

624 ซือวัสดุส้านักงาน (แปลงแผน)

๒๖ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัตยิ าภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

625 จ้างท้ากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ

๓ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

626 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับ
จังหวัด พร้อมเข้าเล่ม

๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

627 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงยานพาหนะส้านักงานฯ หมายเลขทะเบียน
กค 2457 สตูล

๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

628 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 130600938-0129/55
629 จัดจ้างท้าสติกเกอร์ พ่นสี โลโก้ ยานพาหนะของส้านักงานฯ
หมายเลทะเบียน กค 2457 สตูล

๒๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

๒๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

630 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน

พนักงานสถิติ

631 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมรักษ์ แสงอาวุธ

พนักงานสถิติ

632 จัดจ้างท้าพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิภาพร กันลือนาม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

633 จัดซือผ้าฟางขีม้า 6 x 10 จ้านวน 1 ผืน

๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิภาพร กันลือนาม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

634 จัดจ้างรถบรรทุกรถสไลด์ยกรถยนต์ส่วนกลางของส้านักงานฯ
หมายเลขทะเบียน กบ 5336 สุราษฎร์ธานี

๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์

พนักงานสถิติ

635 จัดจ้างท้าตรายางส้านักงานฯ จ้านวน 1 อัน

๑๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์

พนักงานสถิติ

636 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไม้แห้ง เนื่องใน
"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "

๑๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

637 จัดซือตะกร้าพลาสติก จ้านวน 400 ใบ

๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศราวุธ รัตนพันธ์

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

638 จัดจ้างท้าของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการส้ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

๗ ม.ค. ๖๒

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ รัตนพันธ์
2.นายสมรักษ์ แสงอาวุธ
3.นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

639 จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์

๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์

พนักงานสถิติ

640 จัดซือวัสดุส้านักงาน

๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

641 จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์

๑๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศราวุธ รัตนพันธ์

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

621 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ
ประจ้าเดือนธันวาคม 2561

-48ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

ส่วนภูมิภาค
๑๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

642 จัดซือวัสดุส้านักงาน

รวม 642 โครงการ

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
2.นางนิภาพร กันลือนาม
3.นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์
รวม 944 ราย

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
ผูช้ ่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

-49จากตารางการรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัด จ้ างข้างต้ น ส่ วนกลาง มี การด าเนิ นการในเรื่ องจั ด ซื้ อจั ด จ้ างทั้ งหมด
จานวน 69 โครงการ ในโครงการนี้ มีการตรวจสอบผู้ที่ ไ ด้ รับ การแต่ งตั้ งเป็ น คณะกรรมการตรวจรั บพั สดุ /ผู้ ตรวจรั บพั สดุ จานวน
144 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย
ส่ ว นภู มิ ภ าค มี ก ารด าเนิ นการในเรื่ อ งจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างทั้ ง หมด จ านวน 642 โครงการ ในโครงการนี้
มี ก ารตรวจ สอบ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการตรวจรั บ พั สดุ /ผู้ ต รวจรั บ พั ส ดุ จ านวน 944 ราย ไม่ พบว่ า
มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย

-50การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนกลาง
1

แต่งตังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) จ้านวน 2 เครื่อง
เกิดความเสียหาย ดังนี
1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ยี่ห้อ Haier รุ่น M800F
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12061000-20118-09700114/61
2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ยี่ห้อ Haier รุ่น M800F
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12061000-20116-09700112/61

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวสุทธิยา ทองสาย
ความรับผิดทางละเมิด
2.นางสาวพิมพ์ใจ ศรีค้า
3.นายชยวัฒน์ กอบการนา

สถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

2

แต่งตังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ กรณีท้าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ยี่ห้อ
Sonore หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-150400970-0098/57 ตกกระแทกพืน หน้าจอเกิดรอยแตกร้าว

๓ ต.ค. ๖๑

กองบริหารจัดการระบบสถิติ

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวเกษร แจ้งไชยศรี
ความรับผิดทางละเมิดของ
2.นายเสมา วิมกุ ตะลพ
เจ้าหน้าที่
3.นางสาวจุไรรัตน์ บัวทอง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัตกิ าร
พนักงานบริหารทัว่ ไป

แต่งตังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพือ่ ให้เกิดความ
รอบคอบและเป็นธรรม กรณี การใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน

๔ ต.ค. ๖๑

คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม

1.นางสุดารัตน์ ขวัญดี
2.ว่าที่ ร.ต.กฤช กลันตรานนท์
3.นางสาวกนกวรรณ จันทมี
4.นางสาวสุกฤตา โสดานิล

ผอ.กลุ่มคุม้ ครองจริยธรรม
นิตกิ รช้านาญการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

3

ส้านักงานเลขานุการกรม
ส้านักงานเลขานุการกรม

กองสถิตสิ าธารณมติ
4

แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีจัดท้า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส้ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556
(เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวน)

๘ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติ

คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง

นางอ้าไพ จิตรแจ่มใส

ผู้ตรวจราชการกรม

5

แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีการเบิกจ่าย ๘ ต.ค. ๖๑
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ โครงการส้ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ยาเสพติด และความพึงพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวน)

ส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติ

คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยอย่างร้ายแรง

นางอ้าไพ จิตรแจ่มใส

ผู้ตรวจราชการกรม

6

แต่งตังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ยี่ห้อ Dell รุ่น Vostro 3300 S/N
C76F9N1 สีด้า หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-1206100011840-0954-0369/54 ของส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาญจนบุรี
สูญหาย

๒๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางอรธัญญา หุน่ ดี
ความรับผิดทางละเมิด
2.นางสาวผาสุข พิมพ์เพิม่ พูน
3.นางสาวชินีศษิ ฏ์ หมืน่ พล

สถิตจิ ังหวัดนครปฐม
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

7

แต่งตังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี
ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ iPhone รุ่น 6S Rose Gold 64GB
Serial No. FK4R2L6RGRYF หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0412060100-17788-1043-0018/59 สูญหาย

๑๙ ธ.ค. ๖๑ กองสถิตเิ ศรษฐกิจ
กองบริหารจัดการระบบสถิติ

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวสีวลี เก้าเอียน
ความรับผิดทางละเมิด
2.นางสาวอัจฉราพร วงศ์พนั ธุ์
3.นางสาวทิวารัตน์ เขื่อนแก้ว

ผอ.กลุ่มสถิตกิ ารเกษตร
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัตกิ าร
พนักงานบริหารทัว่ ไป

ส้านักงานเลขานุการกรม
รวม 7 โครงการ

4.นางสาวจุไรรัตน์ บัวทอง
รวม 19 ราย

-51การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
1

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ

๒๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดระยอง

คณะกรรมการกลั่นกรอง
1.นางเยาวลักษณ์ โมสิกมาศ
การประเมินผลการปฏิบัติ
2.นางสาวจุไรวรรณ ไชติองั กูล
ราชการของข้าราชการพลเรือน 3.นางสาวสังวาล นัทธีเจริญ
สามัญ

2

คัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
(ด้านสถิต)ิ

๑ ต.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 1.นางวัชรา งามดี
2.นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช
3.นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์
4.นางสาวกมลพรรณ ปรุงสุข

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

3

คัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้าแหน่งเจ้าหน้าทีส่ ถิติ

๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 1.นางวัชรา งามดี
2.นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช
3.นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์
4.นางสาวกมลพรรณ ปรุงสุข
5.นายปิยะวัฒน์ รวยส้าราญ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

4

แต่งตังเจ้าหน้าทีร่ ับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

๔ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าทีร่ ับสมัครคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1.นางสาวสุกญ
ั ญา พันธุ์สุรินทร์
2.นางรัตติกาล ดอนชัย
3.นางนภัสกร คุณเจริญ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5

แต่งตังกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว

๔ ธ.ค. ๖๑

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงราย

กรรมการสอบสัมภาษณ์
ลูกจ้างชั่วคราว

1.นางปุณณภา รัตนบุรี
2.นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว
3.นางสาวสุกญ
ั ญา พันธุ์สุรินทร์

ผอ.กลุ่มปฏิบัตกิ ารสถิติ
ผอ.กลุ่มวิชาการสถิตแิ ละวางแผน
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

6

แต่งตังเจ้าหน้าทีใ่ นการด้าเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์
บริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจ้าส้านักงานฯ

เจ้าหน้าทีร่ ับสมัครฯ

1.นางสาวนพวรรณ หวานใจ
2.นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

7

แต่งตังเจ้าหน้าทีใ่ นการด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัตคิ ดั เลือก
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจ้าส้านักงานฯ

๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตฯิ 1.นางสาววิไลพร ดีมาก
2.นายพุฒิพงษ์ บุระมาน

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

8

แต่งตังเจ้าหน้าทีใ่ นการด้าเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์) ประจ้าส้านักงานฯ

๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการด้าเนินการ
คัดเลือกฯ

นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9

แต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

๑๔ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นายอาศิส วณิชาพัชร
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ 2.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
3.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์
4.นางแสนยากรณ์ นาสูงเนิน

ผู้อ้านวยการกลุ่มปฏิบัตกิ ารสถิติ
ผู้อ้านวยการกลุ่มวิชาการสถิตแิ ละ
วางแผน
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

10

แต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงานราชการ

๑๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นายอาศิส วณิชาพัชร
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ 2.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
พนักงานราชการ
3.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

ผู้อ้านวยการกลุ่มปฏิบัตกิ ารสถิติ
ผู้อ้านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

11

แต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของลูกจ้างชั่วคราว

๑๙ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นายอาศิส วณิชาพัชร
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ 2.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
ลูกจ้างชั่วคราว
3.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

ผู้อ้านวยการกลุ่มปฏิบัตกิ ารสถิติ
ผู้อ้านวยการกลุ่มวิชาการสถิตแิ ละ
วางแผน
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร
2.นางสาวธวัลพร ยาหัวดง
3.นางสาววิไลพร ดีมาก
4.นายจิระวัฒน์ คณะทอง

สถิตจิ ังหวัดระยอง
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
พนักงานสถิติ

-52ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
12

แต่งตังเจ้าหน้าทีผ่ ู้จัดท้ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะ
ซือหรือจ้าง รวมทังก้าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดมหาสารคาม

เจ้าหน้าทีผ่ ู้จัดท้ารายละเอียด นายเอกดนัย วุฒิ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ทีจ่ ะซือหรือจ้าง รวมทังก้าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ

พนักงานสถิติ

13

แต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ
พนักงานราชการ

๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู

คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นางฐิตราภรณ์ ภาษาเวทย์
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ 2.นายสุพรรณ ชาติแพงตา
พนักงานราชการ
3.นายก้าจร ผาสอน
4.นางสาวนิตยา ค้าพิศาล
5.นางสาวพรวีนัส ข่วงสิมมา

สถิตจิ ังหวัดหนองบัวล้าภู
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ

14

แต่งตังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒๑ มี.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดกระบี่

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายภาณุวฒ
ั น์ กรัณย์รัชต์ธร
ปฏิบัตงิ านของพนักงานราชการ 2.นางสาวเทพา มากคง
และลูกจ้างชั่วคราว
3.นางสาวศุภกุล ราชพิบูลย์
4.นางณภัทร อ้อยศรีสกุล
5.นายปวิช ชาตรีวงศ์

สถิตจิ ังหวัดกระบี่
เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

15

แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน

๑๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายสุรพล แก้วสลับนิล
ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นางสาวฉลวย สัญนิชาติ
3.นางกันตรัตน์ รามาส

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน

16

แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน

๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายสุรพล แก้วสลับนิล
ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นางกันตรัตน์ รามาส
3.นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

17

แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับครุภัณฑ์ส้านักงาน
ช้ารุด

๒๖ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับครุภัณฑ์
ส้านักงานช้ารุด

1.นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด
2.นายอิสมะแอ เจ๊ะกา
3.นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

18

แต่งตังคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง เพือ่ จ้าหน่ายครุภัณฑ์

๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการก้าหนดราคา
กลาง เพือ่ จ้าหน่ายครุภัณฑ์

1.นางกันตรัตน์ รามาส
2.นางอารียา สติรักษ์
3.นายซูฮัรดี อาแวปูเต๊ะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

19

แต่งตังคณะกรรมการขายทอดตลาดเพือ่ จ้าหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธกี าร
ขายประจ้าปีงบประมาณ 2561

๗ มี.ค. ๖๒

คณะกรรมการขายทอดตลาด 1.นายสุรพล แก้วสลับนิล
เพือ่ จ้าหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธี 2.นางสันติ สติรักษ์
การขายประจ้าปีงบประมาณ 3.นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ
2561

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

20

แต่งตังคณะกรรมการออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการ
รับสมัคร และกรรมการสอบสัมภาษณ์คดั เลือกลูกจ้างชั่วคราว

๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการออกข้อสอบ
กรรมการคุมสอบ กรรมการ
รับสมัคร และกรรมการสอบ
สัมภาษณ์คดั เลือกลูกจ้าง
ชั่วคราว

สถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดนราธิวาส

1.นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ
2.นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม
3.นายศราวุธ รัตนพันธ์
4.นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
5.นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
6.นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์
7.นางนิภาพร กันลือนาม
8.นายเกียรติศกั ดิ์ ศรีแก้ว
9.นางสาววรวรรณ เปียชาติ

-53ลาดับที่

21

ชื่อโครงการ

แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว

รวม โครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5
๖ มี.ค. ๖๒

21

สานักงานสถิตจิ งั หวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย
รายชื่อ

ตาแหน่ง

ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
ส้านักงานสถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการด้าเนินการสอบ 1.นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ
คัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็น
2.นางสุชาดา วรธงไชย
ลูกจ้างชั่วคราว
3.นายศราวุธ รัตนพันธ์
4.นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
5.นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม
6.นางนิภาพร กันลือนาม

รวม 77 ราย

สถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
เจ้าพนักงานสถิตชิ ้านาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน
นักวิชาการสถิตชิ ้านาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

-54จากตารางการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้ านกฎหมาย ส่ วนกลาง มี การด าเนิ นการในเรื่ องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย จานวน 7 โครงการ ในโครงการนี้ มี การตรวจสอบผู้ ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ งเป็ นคณะกรรมการ จานวน
19 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนภูมิภาค มีการดาเนินการในเรื่องการบริ หารทรั พยากรบุ คคล ด้ านกฎหมาย จานวน 21 โครงการ ในโครงการนี้ มี การ
ตรวจสอบผู้ ที่ ได้ รั บการแต่ งตั้งเป็ นคณะกรรมการ จ านวน 77 ราย ไม่ พบว่ ามี ผู้ ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้อง และส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย หรื อ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

-55จากรายงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเห็นว่า สานั กงานสถิติ จั งหวั ด
จานวน 76 จังหวัด มีการรายงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ๖๖ จังหวัด ดังนี้
(1) กาญจนบุรี
(2) จันทบุรี
(3) ฉะเชิงเทรา
(4) ชลบุรี
(5) ชัยนาท
(6) ตราด
(7) นครนายก
(8) นครปฐม
(9) นนทบุรี
(10) ปทุมธานี
(11) ประจวบคีรีขันธ์
(12) ปราจีนบุรี
(13) พระนครศรีอยุธยา
(14) เพชรบุรี
(15) ระยอง
(16) ลพบุรี
(17) สมุทรปราการ
(18) สมุทรสงคราม
(19) สมุทรสาคร
(20) สระแก้ว
(21) อ่างทอง
(22) สุพรรณบุรี
(23) กาแพงเพชร
(24) เชียงราย
(25) เชียงใหม่
(26) ตาก
(27) นครสวรรค์
(28) น่าน
(29) พิจิตร
(30) พิษณุโลก
(31) เพชรบูรณ์
(32) แพร่
(33) แม่ฮ่องสอน

16 โครงการ
8 โครงการ
1 โครงการ
16 โครงการ
๔ โครงการ
๓ โครงการ
๒ โครงการ
๘ โครงการ
๖ โครงการ
๖ โครงการ
3 โครงการ
๑๐ โครงการ
1๐ โครงการ
1๗ โครงการ
1 โครงการ
9 โครงการ
10 โครงการ
13 โครงการ
5 โครงการ
4 โครงการ
1 โครงการ
๖ โครงการ
๕ โครงการ
7 โครงการ
๕ โครงการ
๔ โครงการ
๓ โครงการ
๑๙ โครงการ
๔ โครงการ
๘ โครงการ
1๔ โครงการ
๘ โครงการ
๙ โครงการ

(34) ลาปาง
(๓5) ลาพูน
(๓6) สุโขทัย
(๓7) อุตรดิตถ์
(๓8) กาฬสินธุ์
(๓9) ขอนแก่น
(40) ชัยภูมิ
(41) นครพนม
(๔2) มหาสารคาม
(๔3) มุกดาหาร
(๔4) ยโสธร
(๔5) ร้อยเอ็ด
(๔6) เลย
(๔7) ศรีสะเกษ
(๔8) สกลนคร
(๔9) สุรินทร์
(50) หนองคาย
(51) หนองบัวลาภู
(๕2) อุดรธานี
(๕3) อุบลราชธานี
(๕4) บึงกาฬ
(๕5) กระบี่
(๕6) ตรัง
(๕7) นราธิวาส
(๕8) ปัตตานี
(๕9) พังงา
(๖๐) พัทลุง
(๖๑) ภูเก็ต
(๖๒) ยะลา
(๖๓) ระนอง
(๖๔) สงขลา
(๖๕) สตูล
(๖๖) สุราษฎร์ธานี

๕ โครงการ
๗ โครงการ
๙ โครงการ
10 โครงการ
12 โครงการ
10 โครงการ
๙ โครงการ
6 โครงการ
๑๔ โครงการ
๓๑ โครงการ
๑๕ โครงการ
๘ โครงการ
๔ โครงการ
๔ โครงการ
๒๐ โครงการ
๒๒ โครงการ
๑๐ โครงการ
๑๓ โครงการ
๒๓ โครงการ
๔ โครงการ
๑๘ โครงการ
๗ โครงการ
๔ โครงการ
๑๙ โครงการ
๑๓ โครงการ
๒๓ โครงการ
๑๕ โครงการ
๒๐ โครงการ
๕ โครงการ
๗ โครงการ
๑๒ โครงการ
๕ โครงการ
๑๓ โครงการ

-๕๖และรายงานเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการรายงาน 10 จังหวัด ดังนี้
(1) ระยอง
(2) สมุทรปราการ
(3) เชียงราย
(4) กาฬสินธุ์
(5) ชัยภูมิ

๑ โครงการ
2 โครงการ
๒ โครงการ
๓ โครงการ
๓ โครงการ

(6) มหาสารคาม
(7) หนองบัวลาภู
(8) กระบี่
(9) นราธิวาส
(10) สุราษฎร์ธานี

1 โครงการ
๑ โครงการ
๑ โครงการ
๕ โครงการ
๒ โครงการ

-๕7ปัญหาและอุปสรรค
ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุ ค ลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 กาหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็ นผู้ มี ส่ว นได้ เสี ย
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
(๑) ผู้อานวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติ จั งหวั ด
มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานว่ าเจ้ าหน้ าที่ ผู้จ ะต้ องปฏิ บั ติ
หน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ ย วข้องกั บ ผู้ มี ส่ว นได้ เสี ย หรื อมี ผลประโยชน์ ใ นเรื่ องที่
ต้องดาเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นต่อไป
ในกรณีที่ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติ แห่ งชาติ และสานั กงานสถิติ
จังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่ งชาติ ผู้ ต รวจราชการกรม ผู้ อานวยการศู นย์ /
กอง กลุ่ ม ขึ้นตรงผู้ อานวยการสานักงานสถิติ แห่ งชาติ หรื อสถิติ จั งหวั ด เพื่ อแต่ งตั้ งให้ เป็ นคณะกรรมการ/
คณะทางาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และสานั กงานสถิติ จั งหวั ด จั ด ส่ ง
แบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองเพื่อดาเนินการต่อไป
(๒) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้ อจั ด จ้ างว่ าไม่
มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยยื่ นแบบฟอร์ ม
การตรวจสอบและรับ รองต่อ เลขานุการกรม โดยให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้นั้นรั บ รองตนเองในเบื้ องต้ น ก่ อ นยื่ นต่ อ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ
ในกรณีของผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและรั บ รองต่ อ
ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อานวยการกลุ่มบริหารพั สดุ รั บ รองตนเองในเบื้ องต้ นก่ อนยื่ นต่ อ
เลขานุการกรม
เมื่อ ด าเนิ นการดังกล่า วข้ างต้ น แล้ ว ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สนอค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการหรื อ
คณะทางาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ ต่ อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป
จากรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ณ รอบ 6 เดื อ นแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบข้อที่ควรปรับปรุ งและแก้ ไ ขให้ ถูกต้ องตาม
ระเบียบฯ ดังนี้
๑. ส านัก งานสถิติจั งหวั ด บางจั งหวั ด ไม่ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุค ลากรในสัง กัด มายั งกลุ่ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม ทั้ งนี้ สานั กงานสถิติ จั งหวั ด จะต้ อง
รายงานฯ ผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป หากภายในเดื อนที่ ไ ม่ มี การด าเนิ นการจั ด ซื้ อจั ด จ้ าง/
บริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานสถิติจังหวั ด จะต้ องแจ้ งบั นทึ กเป็ นลายลั กษณ์ อักษรว่ าไม่ มี การด าเนิ นการ
จัดซื้อจัดจ้าง/บริหารทรัพยากรบุคคล มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อทราบ
2. สานั กงานสถิติจัง หวั ด บางจั งหวั ด ไม่ รายงานผลการปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ย วข้องกั บ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด รอบ 6 เดือนแรก มายังกลุ่มคุ้มครองจริ ยธรรม ภายในระยะเวลาที่ กาหนด
ทั้งนี้ทางกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงไม่สามารถรายงานผลการปฏิ บั ติ งานดั งกล่ าวให้ ไ ด้ ใ นรอบ 6 เดื อนแรก
(ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

-583. สานักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด จัดส่งเอกสารประกอบแบบผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน ได้ แก่
แบบฟอร์มการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารทรัพยากรบุคคล, หนังสือขออนุมัติดาเนินการจัดซื้ อจั ด จ้ าง,
หนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล, แบบ ผ.ท. ต่างๆ และแบบรั บ รองตนเองแนบท้ าย
ผ.ท. ต่างๆ มายังกลุ่ม คุ้ม ครองจริยธรรม ไม่ ค รบถ้ว น และปฏิ บั ติ ไ ม่ ถูกต้ องตามวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นคู่ มื อระเบี ย บ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุค ลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการ
พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) วัน/เดือน/ปี ในแบบ ผ.ท. ทาหลังวันที่ขออนุมัติดาเนินการ
2) วัน/เดือน/ปี ในแบบรับรองตนเองแนบท้าย ผ.ท. คนละวันกันกับวันที่ในแบบ ผ.ท.
3) ชื่อโครงการที่ระบุในแบบ ผ.ท. ไม่ตรงกับในหนังสือขออนุมัติดาเนินการ
4) กรอกข้อมูลในเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน
ดังนั้น กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึ งได้ ก าหนดแนวทางแก้ ไข / ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ น ามา
ปรับปรุงการดาเนินงาน ดังนี้
1. ทบทวนระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกั นการมี ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
2. สร้างความรู้ค วามเข้าใจในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสานั กงานสถิติ แห่ งชาติ ว่ าด้ ว ยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร
3. ติดตาม/ทวงถาม สานักงานสถิติ จั งหวั ด ที่ ด าเนิ นการไม่ ถูกต้ องตามระเบี ย บว่ าด้ ว ยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๑.๙/ว ๓๖ ลงวั นที่ ๑๙ มี นาคม ๒๕๖๑
และ ที่ ๐๑.๙/118 ลงวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๑ ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ข้อปฏิ บั ติ ว่ าด้ ว ยการป้ องกั นการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนและตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทาแบบ ผท. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง
ผสช. และสานักงานสถิติจังหวัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
จากการดาเนินงานของสานักงานสถิติ จั งหวั ด ที่ ไ ม่ รายงานผลการด าเนิ นงานและปฏิบั ติ ไ ม่
ถูกต้องตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนของบุ ค ลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 สานักงานฯ จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และทบทวนระเบีย บดั งกล่ าวให้
ง่ายต่อการปฏิบัติต่อไป
(นางสุดารัตน์ ขวัญดี)
ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

